




κ 77 

ΡΒΑΒΑΤΙΟ 

ΔῺ ΕΧΟΏῸΌΟΜ. 

Ἀχ ϑογιρος Οοάιοιϊδυ5 Οτιεςῖ5, αυογυπιὶ ν᾽ αγιδηῖεβ δά Εχοάυπι εὐἀϊπλαβ, 4] 1Ί4ὰ1 ἢ δτιπὶ ᾿ηϊορταπι μαυά 
ςοπίϊηθηῖ. Οὐυασπίυπ) Δυΐοπη ἀς Τεχίι Πδγὶ 5 δὰϊ ἢτ, ἀὰϊ πο Πέ, (ἐγναῖαπι ἴῃ Πηρυ}15, εἴ 4114 αυς- 

ἄλπι ᾿πίαρετ ἀς ποπηυ}}15, πδς γεσθηῆο ἀςοϊλγαδιι. ΕἸρυγα δυῖεπὶ Νυπλεγαὶεβ, ρος 4045 ἴῃ Πᾶς {ετὶς 
Ρίεης ἀππιηρυυς, εἴ δὰ αιιᾶ5 ΠΙἢῚ] δηποίδίυγ εχ δάνεγίο, ἀείρπδηις (οάϊοθς, 401} σοπίηεπὶ Εχοάϊ 

Πδγυπιὶ Ἰηϊερτιιηη. 

Π1.11ν, 
͵ ᾿- 

ΥΙ, 

: ᾿ 

Χ. 14, 

16. 18. 10. 

2ξ. 209. 30. 

32. 37: 

52. 58. 54, 

55. 56. 47, 
ς8. 9. 61, 

ό4. 68, 

1. 72, 

735.74:. 75: 
γό. 77. γ78ὃ. 

5. δ ἢ. 

““Ἰποῖρις δὸὸ υἱτπγ15 νεγίαβ. 2 ς σαριτῖς χχχνὶ (͵υχία Ηεδτγαυτι) Ὁ ἘΞ »( ἐπ οιησεν 
αντο: Χερυξειμ᾽ ᾿πάδαυς ρεΓρι υἱαὰς Δα ρΓΙΠοΟΙριαπη νοῦς 21 σΑρ!{1|5 Χχχν!, σφαιρωτὴρ ὑπὸ 
τους" Ἡΐης ἀερεγαά!τ5 [0]115 ἸἹπίεγπης 15, ἱποοάῖωυγ γιιγίλι5 δῷ {15 νογίαβ 24 σαρ!τ5 ΧΧΧΥῚΝ 

νεΓΌ 15, ργασϑὴ ὡς τῷ ἐργα, εἴ Τεχίυβ σοπηηυδῖογ υἵαυς δὰ ἤπεηὶ νογίυ8 21, ΠΑΡ᾿ 18 ΧΧΧΙΧ, 
καϑα συνέταξε Κυριος τω Μωσηβ [τεγυπὶ ἀςῆςεπεδιυς ΔΙ'συοῖ νογίδις, πονυπλ ἔο]1.1πὶ να] 46 

ἰλοεγυσπὴ ἢνε ταυτ]δλίιπὶ δάνοτγία ἕαςιε ἐχῃιθεῖ ρεγίσορεη 4 νογίᾳ 27 ε]υΐάεπ) σΑριτ15 σκευὴ 

αὐτης, αἴχυς Δὰ Ααρων νεγίι 41, ραυς!5 (οΪυπι νοςῖδυ5 {(γ]] ηνο ἐχεῆβ δυΐ ΔὈΙς 15; ἀνογία 
δυΐετη ρδγῖς, 1Π ΡΓίογὶ σο] υπηηᾶ, ΠΑΡ᾿ 5 Χ] νεγίαβ τογῖυβ, (ἀςπηρίο ῥγίποιρίο καὶ ϑησεις) 
εἴ ἀν (Ὑ]1δὰ νεγίι5 φυδγί! τὴν τρὰ. . . Ἰεραηταγ π᾿ ροίτεγιογι, νεγίαβ Τερμηας σὰπὶ δε - 
τιῖςῖ5 (ργαςδάεπεῦυς ἀμάδις νοσθυς, Κυρω κυκλω, οὔς]ο ποῖδί!5) [τῇ νογίωβ 8, 9, ουπὶ 
ΡΓποϊρίο ἀεςίπι, μαδεῖυτγ: ροί᾽ ψυις (πηυαπεδα. (Ὁ]1}ς γε] Ια υδ Παρ 5 Χ] ρᾶγς ἃ νεγίαᾳ 12 
οίηυς Δ ἤπεπι ςοητϊπείυτ,᾿᾿ Οταῦ. 
[ποῖρὶς ἴῃ οδρ. !,2. Ὀεῆδοϊξ νετο ροίξ νοσεπὶ Φαραω, ΓΔ. Ν1], 19, δά... ου μὲ Πρ. ΧΙϊ, 31- 

--Ῥοἶϊ νοςεηι αγιασϑησετάι (ΔΡ. ΧΧΧ, 29, Δα λάλων αὐτω ζᾶρ. ΧΧΧΙ, 18, (εἀ πο υἱτίπα ἢα- 

δεηίυγ (ογιρῖα ἃ πηᾶπυ ροήξετγίογις φεῖδι ---- ροίΈ νοςοβ εδεχοῦο ἐπι τὰ οὰρ. χχχνὶ, 4, δὰ βα- 
σεις ὠντῶν δίκα Πρ. ΧΧΧΥΊΙ, 10, (εὰ ἢξες συοαις Βαδεπῖυγ (ςγιρία ἃ πλδηὺ Δ] αυληῖο ροῖε- 
ΓΊΟΓΕ. 

Ὠεῆοῖῖ ροίξ νοςοηὶ μαρτυρίου, ΠΔρ. ΧΙ, 22. 

Οοπιϊπεῖ ἃ 1,1, δά 1, 20, ᾿ποίυῦ, 41}, ς, δά 11, το, ἱποϊυΐ, τη ἀυοδιι5 ἰοςῖ5. 4 1ϊ, 11, 

δὰ 11, 22, ἰποϊυῦ. 4 Π]|,1, δά ||, 8, ἱποϊυῦ, 4 Χὶ, 1, Δ4 Χιϊ, 11, ᾿πο]υῦ. ἃ ΧΙ, 2, 

δὰ ΧΙ, 16, ᾿πο]υΐ, (πὰ τηδηι 4114 εἴ πλυ το ροίϊεγιοσθο. ἃ Χίϊ, 20, δά χν, 1, ἰποϊυῦ, ἃ 

χῖν, ᾿ς, δὰ χνὶ, 1, ἱποῖϊυῦ, 4 χίχ, 10, δὰ χίχ, 20, ἱποϊι ἃ χχῖν, 12, δα χχῖν, 1, 

Ἰποϊυῦ, 4 χχχῇΐ, 11, Δ ΧΧΧΗΣ, 23, ᾿πο]ΐ. τη ἀποῦι5 ἰοο 58. ἃ ΧΧΧΙν, 4, Δα ΧΧΧΙΥ, 

8, ᾿ποϊυῖ, 

ΠὨεῆςοις ροίξ νοςε5 προς Μωυσὴν (Δρ. χίχ, 9, υἱαυε δὰ νοῦζεϑβ ἐν γάςρι ἐχουσᾶν, και ἐξελϑὴ τὸ 
παν... ἸηΟ]υ . σλρ. χχὶ, 22. ΡρΡοίϊξ νοςεπὶ ἀσηπίων ζᾶρ. Χχν!, 6, Δὰ νοσος κατὰ τὸ παρα- 

δειχϑεν ἐχοϊαΐ, σοπγπχαῖς 8 σαρὶτ5 ε)υίάεπλ. 
Ὠεῆοῖς ροίξ κατεχρυσωσαν ςΔρ. ΧχνΊ!, 6, δὰ ϑυρας ςΔρ. ΧΧΧΥΊΙ, 20. 

(οπτιίησῖ σΑρης 1, σοιηπλᾶ Ργιπηαη. (οπιιηεῖ ᾿ποϊυῆνε ἃ 1ἱ, ς, δά ", 10. 481}, 11, δά 

1,132. Α.Χν,2, Δάχν, 19. ΟΑριτ5 ΧΧΙΝ, σογγηᾶ ΡΓΙπΊαη. σδριτ5 ΧΧΥ, ΟΟΠΊΠΊα 

νρεπηγυπι (δου ΠάπιΠ1. 

Ἡλυά εἰϊανίηλι5, αυ1ἃ Τοχίατη ἐχῆϊδοῖ ρῥγογίας εὐηάδτη ουπὶ (οάϊοε, 4φυε πυμλθγο 29 
Π ραν: πη}. 

Πεῆςοιῖτ ἃ χΧχχνυ!!, 7. ΠΟ] δὰ χχχν, 16. ἰπο]υΐ, --- ροίξ χαὶ λουσεὶς χὶ, 10, δά Χ], 31, 1ἴΠ- 
οεἰαῆνςε. 

Ὀςῆς!ῖ ῥὲσ 11 Παρ. τοῖυ. 
11Δλ 



84, 
Ἔς. τος, 

1ούό. 107, 

τοϑ. 118, 

120, 121, 

127; 

128. 129. 

150. 121. 
122, 

133» 
134. 135, 

1η6, 

! 

» 

ΡΕΔΦΕΑΤΙΟ ΑΙ ΕΧΟΒΔῦ Μ. 

Ὀεβοῖς ροΙῈ νοσθη Φυλιςιεμο ΟαΡ. ΧΙ, 10, 44 νοςε8 ἀσωμῆν τω Ἰῃο]α, σᾶρ. ΧΥ, 21. 

Οοπεπεῖξ ᾿Ἰποϊυῆνα σαρ. χὶν, 9, 84 σ4ρ. χὶν, 26. 

Οοηΐξεγίυγ τὰπίυπι 44 σὰρ. ΧΥ, 27. ““ Ἐν!ἀδηΐεγ, αὐ ορίπογ, ργοδαΐαηι εἰς ἤσπηο Οοάϊ- 

ςει, εἴ Π]ὺπΚ (4πεπιὶ Ὠυπλεγο τοὔ πηο85 ἤρηᾶν 5) ἐσ ἈΠῸ ἐοάεηγηθε Ἀγ  Υ 0 Θχαγαῖοβ 
εἴς. Ἐδάειη οπγττυηῖ, ἐεαάεηλ Δα) υησαης εἴ ᾿ηεγαηΐῖ, εὐπάετη Τεαυηταγ νεγβοόγυπ ογ- 
ἀπε πῚ, 1Π ΠΠΙΠῸ15 σοησογάδηϊξ, δοίάςπΊ ἀξη ας Ἔγγογεβ ἃς νλῖ14 {ογὶ 6 η41 ἐχβιθεης. 
[τὰ ΟἹ. ὅϑδῆονν, ᾿θᾶπυ8, 41 Πᾶς ἀε σαυί 6] 1 ΠΟ] ατιοηΐς, Πυαοδα πης (οάϊςεπη, [δὲ ΑὈΣΌΡΙΙ. 
Ἰεβοῖς ΡΟΙῈ νοσθ8 στῶν ἀρσεένικον ΠΔΡ. ΧΧΙΙΙ, 17, 8 τῦρος ὑμας περι πάντων ἱποϊαῆνε, οἂρ. 
ΧΧΙΝ, 9. 

Ηαυὰ οἰἴτανίπλιβ Πο5, αυϊα οοητίηεῖ ὑξεγαυς ΤΈχίαπι ῥγογίαβ εὐπάεπὶ σὰπὶ (οάϊςε αιεπὶ 
ὨΟΠΊΕΓΟ 29 ἤρηΔνΙΠλ115. 

Πεΐρηαῖ  αγιας ᾿ιεξζιοηεβ ἐχ Οοάϊοα φυοάληι Μοίηυεηῃ ἐχοεγρῖδβ. 

Οοπίϊπεῖ ηοϊυῆνε δῷ Αἰγυπῆον ἀμώ 1,1, Δα γυναικες 1,19. Ὁ ἙΕὔραιαι 1, 10, δά 'σχυς σζῴοδρα 

Ϊ,2ο. δ κατεδηη ϑυγατηρ 11, ς, 86 Βηετὰ σοπη [15 το. ἃ τοῦτο. ἤκὅσεν 11, 14, δὰ χειρῶς 

Φαραω 11,20. δ εἰσηλϑὲν Μωσης εἰς τὸ ὁρος 111,1, Δὰ μελι "1, 8. ΔΡ εἰπεν Κυριος ΧΙ, 1, δ 

ἐς! ὑμῖν ΧΙΙ, ξι αὉ ἐριῷων ΧΙ, ξ, λα πασχα εςιν Κυρ. ΧΙ, 11. αὖ οἱ Αἰγυπήιοι Χιν, 4, δὰ 

ΑἰγυπΊιων “παϑΐων Χιν, 17. ΔΌὉ εἰστλευσόνται οπίσω χὶν, 17, δὰ εἰς τὴν ϑαλασ.... ΧΙΓ, ὃ. αὖ 

ου κατελ. εξ αὖτ. ουδὲ εἰς χὶν, 28, ,ὦ ϑαλασσαν χν, 1. 8Ὁ ἐζηρεν ΧΥ, 22, Δ ἀναμέσον Σινα 

ΧΥ;, 1. 8... τυρῶι τω λαὼ ΧΙΧ, 10, 824 φωνή ΧΙΧ, 19. δὖ ἐλάλησεν ΧΧΧΙ, 2, δ( εν γε-- 

Φελη" καὶ σώ. ... ΧΧΧΙν, 5. Ὁ ὧν εὑρηκως ὦ ΧΧΧΙΪ, 12, Δα .... εται σοι ΧΧΧΙ, 22. Δ4Ὁ 

ἐκάλεσεν ΧΧΧΙΝ, 6, δΔ( τοροσεκυγησὲν τ Κυριω χχχίὶν, 8. 

 εῆρπαῖ  Αγιαβ ᾿εέζιομες δῷ 1. ν οῖπο εχ (ὐάιοιδιι ἐσγιρῖιβ Ἔχοθγρῖδβ. 
Ὠεβοεῖξ ΡοΙΌ σΔρ. ΧΙ, 4, δὰ ἤπετὰ ΠΡ γι. 

Οοηζπεῖ ἱποϊαῆνε ἃ οὰρ. ΧΧ, 1, 84 Χχ, 17. ἃ ΧΧΙ, 12, Δα Χχ!, 2ο. ἃ Χχί, 27, δὰ 

ἤθη ΠΑΡ 5. Δ. ΧΧἸ!, 1, Δα ΧΧΙΙ, 18. ἃ ΧΧΙΙ, 22, Δὰ ΧΧΙ!, 27. ΟΔΡΙ [15 ΧΧΙΙ, ΠοΟΠΊΠΊΑ 
νρεῆτηυ ΠΣ ΠΟΠ. ἃ ΧΧΙΙ, 1) ΔΑ ΧΧΠΙ, 8. Νοηπημ]]α οἰίδτλ ἤοσζιιπὶ Ἰοσογιηλ ραγςυ]α 

Ὠαβδεηζαγ ὃ15 ἃ ἴασ (ογιρίῷ. 

Ῥογτγο, Οοάϊςεβ αυοίάδπι 4105 τώθοοβ ἰὴ (ὐληῦοο Μογῇβ, σᾶρ. χν, σομτυ]πημ8. 

ἘΘΙΤΙΟΝΈΕΘΒ, 4025 ἴῃ ργαςσβάεδηϊς ᾿ἰδτο, εαίάεμλ εἴ η ἤος φαοααδ σοπίυ]πγιβ ; πεηρα ΟΡ] υϊεπίςΠ1, 

1105. 

ΑἸάϊηδπν, Αἰεχαπάγιπδη), (ἰδίεπαγῃ ΝΙσςρῆοσχὶ : {εἀ αὐ δὰ5 πυης δοοεάϊ Εάιτο 4]1α, 101]. 
1. ς, Ἑάϊο Ιπιρτγεῆα [ρῆς Α. (. 1γό7, ἃ Ϊοῆ. Ετιά, Επίοῃεγο, ε ΟὉοάϊος Μειηθγάηδοεο 
Β:δ)]ιοίῃεςα (Ο]]οριῖὶ ῬΔΌ]]1ηι Γιρῆδηῇβ, δάιηοάιϊπι ἀπίαιο, εριηροηῖος Ὠλρεηῖε Δηηοβ, 

Ὅοηο, εἴ Δοσυγαῖα ἰσγιρίο. [ποιριΐ δαΐεπι ΕαΙτο ἀϊέϊα ἴῃ νοοιθιι5 τὴν φωνὴν, ΧΧΧΙΙ, 17. 
Ῥογτγο, [1 συδάδπι εἀϊῖα ΕἸΧεΙηρίαγια, αγαςα, Ογοςο-  δἴηα, εἰ Γ4τιηα, δά (ὐδητουηι 

Μογῆϑ ἴῃ ςᾶρ. χν, σοῃίζυ ηλι8. 

ῬΑΤΆΑΆΕΒ εἰ ΒΘΟΚΙΡΤΟΚΕΘ Οτχαοι, αὰΣ ἴὴ ἰδγο ργαςεάθηϊα, πάθ εἴ ἢϊς φυοαχυς σοηξεγαπίυγ, 

ΝΕΆΚΒΙΟΝΕΘ, ᾳυδε ἴῃ ᾿ἰδτγο ργαοδάεξηϊε, εαίάθηχ 'ἰῃ πος αυοαας, εἴ 1π {6 τ ἔεγε ἴδηλ (ογὶριῖ5 4υΔΠὶ 
Ἰγαργεῆη!5 εαγυηάεμι Ἔχε ρ]Αγιθιι5, σοητ]}]Πγ}8.; πεηλρε [δίιπαπλ Μεῖεγεηχ, (ὐορίοαπὶ εἴ 
ϑαῃιάϊοδηι, ϑυγάση, Ασγαδισδηὶ τη (οάιοιδι 1, 11, ΠΙ, δ]ανοηίοαπι, Οδογριδηδηη, Ασγπλεηΐά- 

ἀπ], (εἀ Ατηλ. 3, ροίξ ςᾶρ. ΧΧΥΝΙ, 20, Ποη πογηιηδίϊῃ, (εξ σοη]πηέξε ουπγ 115 ΟΟὐϊοιθ5 

Αττηθῃιβ, οἴδίυγ. Δοςθάϊ δυΐοτη συοά Αγ Γιδξιίοηεθ ἤυσης ἀδηῖυγ, ἰη Ἰοςῖ5 ΡΔῸςΙ5 
ΔὉ Εὐοδοϊορίο Οορῦςο- Αγάριςο, ἴῃ αυλγῖο, Ἀοηγᾶ εἀϊῖο; εἴ ρεὲσ (ὑδητουπὶ Μογῆς ἴῃ 

σαριία χν, δῦ ΖΕ Βιοριςα γογῆοπα ἃ [ὰἀο]ῆο «αι. 

δΙΟΝΑ, ποῃ 114 ἰμηΐ ἢιϊς αὖ 11115, φυδι5 υῇἢ ἔαϊηχυς ἴῃ ᾿ἰδγο ργαςεάςεηίο. 



ΞΟ ΔΟΣ 

ἼΑντα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ τῶν εἰσπεπορευμένων εἰς Αἴγυπτον ἅμα ᾿Ιαχὼδ τῷ 
δ 9 49 Ψ Ἁ 3 49 9. »ὍὋ 

΄σσᾶτρι ἀυτων, ἐχᾶςος “σαγοιίχὶ αυτων εἰσήλθοσαν. 

σάχαρ, Ζαξδουλὼν, Βενιαμὶν, Δᾶν, χαὶ Νεφϑαλὶ, Γαδ χαὶ ᾿Ασήρ. 
γύπτῳ' ἦσαν δὲ πᾶσαι ψυχαὶ ἐξ ᾿Ιαχὼδ, “πέντε χαὶ ἐδδομήκοντα. 

,, ΄ «ε ἱέ Ὰς 8 49 " ἰωὴ ε Ἅ; 535 ΄΄ 

χαὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτῇ, χαὶ πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη. 

ἹῬῬουξῆν, Συμεῶν, Λευὶ, Ἰούδας, Ἰ1σ- 

Ιωσὴφ δὲ ἦν ἐν Αἰ- 
᾿Ετελεύτησε δὲ ᾿Ιωσὴφ, 

ὡς 

Οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ηυξήνησαν, χαὶ 

ἐπληνύνϑησαν, χαὶ χυδαῖοι ἐγένοντο, χαὶ χατίσχυον σφόδρα σφόδρα" ἐπλήνυνε δὲ ἡ γὴ αὖ- 
τούς. ᾿Ανέςη δὲ βασιλεὺς ἕτερος ἐπ᾿ Αἴγυπτον, ὃς οὐχ ἤδει τὸν Ἰωσήφ. Εἶπε δὲ τῷ ξυγεῖ 

αὐτοῦ, ἰδοὺ τὸ γένος τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ μέγα πσλῆϑος, καὶ ἰσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς, Δεῦτε οὖν χατα- 

: 

Ι. Ταῦτα) καὶ ταυτα 1). ρμεαγηϊῖς χαὶ ἱπ οπαγρᾶ. πηΐποῦς 

ΑἱΙεχ. εἰσπεπορευμίν.) εἰσπορευομένων τς, 18, 19, 30, 332, 37» 53, 

ς8, 6ι, 71, 789 77ν 78, τού, 128, 130, 134. Αἰά. (αι. Νῖς. ἤς 
Ῥείπιο, (οἀ πυῶς εχ οοιτ. ἐφ ειεπορευμένων, ς6. δἰωπεπδενιίμμε ( οριῖ. 

εἰς Αἴγ.} ἐς Αἰγ. 17. ΑΪεκ. πανοικὶ] πανοικεέι (9, 72, )ς. σα- 

γνοιχεια ςζ8. τοανοιχιὰ Χ, 14) τό, 2ς, 29) 30, 12) ζ2,), (4 ς7), 73») 74) 

74. 785) 84, ὃς, τού, ε18, 128, 130, 131, 134. ΑἸἰεχ. (αἰ. Νὶς. ϑδίαν. 

Οἴξτο. Αγαι. τ. 2. 41}. Απτῃ. Ἑά. ὥς εἴἷδην ρεπιο, (οὐ πυῆς εχ οοιτ. 
πάνοικι, τό. παροικία 83. ΑΙἰά. εἰσήλθοσαν] ὠσηλθον Χ, τῳ, τό, 

18, 10. 2», 32) 52) 44) 47» 74) 74, 77ν 106, 107, 1ο8, 130, 134. 
Ολι. Νις. δἰαν. Οἴτος. Αππ. 1. δ. Απῇ. Ἐά. ὡσηλϑὲν 84. εἰσ- 
πλθε 78. , Οὐορῖ. Απη. 2. 

11. Ῥουξην) Ῥονξιν 74, )6. Ρουξιμ τό, 37, ς2, 43ν (4. 57, ὅῳ 

ιν 72,73, 78, 84. 128, 110. δι. Νὶς. ϑίδν. Οἴτοζ. Ρουδειμ 77. 
Ῥουξημ ΔΊ, 132. ΑἸα, Λωὶ] Λέει ]], τς. Λενὴ ΑἸά, 

᾿Ιούδας] ργατηίκι καὶ (μὉ κ εἴ ἰπ ςαγδᾶ,. πυΐποτε Αἰεχ. ἴουδα 10, 
42, τῷν 9) 134. Αἰεχ. Οοοῖρ. πῃ. 1. 2. 3. αἰϊ. Ασπὶ. Ἑά. 

Π|. Ἰσσαχαρ)]) Ισαχαρ Ν]], 18, 37, ςς», 74. 129, 132, 118. 

(οπι. Οορῖ. δ5ιαν. Οἰἶγος. Αστῃ. τ. 2. 3. αἷ!. Απτη. Ἑ4ά. κακίαν 

Οεοτς. Ζαβουλὼν) Ζαξουλον 17. Βινιαμὶν] α 72. ἡ δὶς 

ς8. (ορι. Ατῦ. 3. μεσπιίπυοϊ καὶ ΠΝΙ, Χ, 18, 10, 2ςν, 29, 

325,37. 532} 53) 54) ὁ 4) 6όγ 48, 9, 64, 73» 74. γό, γ8, 82, ὃς, τοϑ, 18, 
110, 132) 114. 13ς. (ομρί. Αἰεχ. (λι. Νῖς. Αχδῦ. ι. 2. ϑἷδν. 

Μοίηᾳ. Ατπη. 2. Βιεγιχμὴν 5. Βινιαμεὶν Αἴεχ. 
ΙΝ. Δαν) α 72. καὶ 15] , 71) τοῦ. Νιφϑαλὶ) Νιφ- 

ϑαλαι ΝΠ], 122. Νιφϑαλε 11, Χ, τς, 3. Νιφϑαλει μήπιο, {εἀ 
ν ἰδ αἱ ἤπεηι Ἰσουπάλ ππᾶπυ5, 64. Νιῴϑαλει ρήπιο, (τά μ λἀάϊ- 
αι δὰ ἤπεπι ἐξευπάλ τπᾶπυς, ἐς. Νιφϑαλειμ τό, 19, 37» 57, 58, 76» 
57, 78, 1τοϑ, 13ς. ΑἸ4. Νιφϑαλημ 18. Οεογῷ. Νιφϑαλιμ 74, 84, 
28,134. (μι. Γαδ) Γαϑ 128. ᾿Ασὴρ] Ασσγρ Χ. Ασειρ 
"»ς. “16ν Ονοῦῖς. Ἔ χαι Βενιαμ. ς8. (ορι. Αταδῦ. 4. 

πο ΨΝ, Ἰωσ. δὲ ἣν ἐν Αἰγ.} α Ηϊς, τς) 58, γ2. Αγαῦ, τ. 2. ΑἸτῃ. 1. 

4. 3. 8}}}. Απη. ἘΔ. , ἦν ς9. αν 73. κα ϑὲ Οορι. ἤσαν δὶ] εἰ 

απ Λιπῇ. 1. 2. 3. 41}. πη. Ἑά. σπᾶσαι ψ.} ψ. σάσαι (ι. Νὶς. 
ψνχαὶ) αἱ ψνχαι 145) 16, το, ἃς, 32, 37, ς2) 54) 72) 73» 745) 75» 82) 
τοό, 107, 1οϑ, 118, 128, 110, 123... Αἰά. (αῖ. Νῖς. Βαῆὶ]. ἱ, 163. 

ΜΙ Αὐτὰ. 2. 1 ἐξελϑοντων τς, ς8. ταδῦρο πδθεῖ κς ἐξελϑουσαι 
ὅ4. πιᾶῖρο αἱ εἰσέλϑουσαι (ἢς) ς6. -Ἑ αἱ ἐξελϑοισαι Ν]1, τς, 37, 
ς8, 72, 129, 112. (οπιρί. Αγδ. 1. 2.. Απῃ. 1. 2.3. Ἔ εδέίεπι 
εἴαπι ἰπ τεχῖ τό, 64. - ελάεπι 'π οδπαγαές. πηθογο Αἶεχ. -τ αἱ 

εἰσελϑεσαι εἰς Αὐγυπτον ς3. Ολποάος. ἰῃ ΡΠ. - αι 82. - νας 
ἤπς ἀπὶουΐο Ἄπη. Ἑὰ. εἰ αἴφυ! Οοὐά. Ατπι. ἰξ Ἴαχ.] λα ξ3ν 73: 

Οεἴποάος. ἰῃ ΡΩ͂, μετα ἰακωδ εἰς Αἰγνπτον 129. [δεῖ εξάστη 
τοῖσρο, τό. «πᾶ οὰπε 7αζοδον Αταῦ. 1. 2. ἐκ τῶν μηρὼν Ἰχκὼδ Βαῆὶ. 

Ι.ς. ἐχ Μιπιόο ὅαοοδί Αταδ. 3. Αταὺς Πὶς εἰ ΒαΠΙυ5 νεγἤοῃεηι 
ὙΠεοδοιίοηβ ἐχρεϊπιιηῖ. σίντε καὶ ἑδδομήκ.} εδδομηκοντα πεῦε 
ς3. Ἔ Ιωσηφ δὲ ἣν ἐν Λιγνπτω τς, ς8, 2. Αγ. 1. Δ. Αττὰ. 3. 
Ἤ απέρ. 7ορὰ ακμιεπε ἐταὶ ἐπ “Ἔργριο Αταδ. 3. Αππη. τ. 2. Ασα Εά, 
εἴ ποπηυ} (οὐ. Ατπιδσηὶ. -Ἐ φαὶ ἐταπί ρὲ  αεοὺ Ατηδσ. 

ΝΙ. δὲ}. Αγπι. 1. ἃ. 3. αἰ. ἄπο. ΕἘά, καὶ 22]. Α:ῦ. :. 2. 
γινεὰ} συγίενεια τς. - 

Ν]Ι. καὶ ἐπληϑ. καὶ χνυδ. ἐγ.) και χνϑ. γ. καὶ ἐπληϑ. τς, 72. 
ἐπληϑυνθ.}  η γινεα ἐχεινη ς 1. καὶ χυδι ἰγ.} α καὶ Απῇ. σ. 
ἃ. εἴ Δ1Π| ποηηυ. Απτη. Ἐά. Ο Λαῆινος, και ὡς βλαρησαντες ἐπλη- 

ϑυνϑησᾶν πιλγρο ( οἀϊοὶς Οταςὶ 6. “ μβ μαι Οορι. Αφυϊϊηι 
εχρείπτ. κατίσχυον) κατισχυσαν Χ, 14, 1ξν 16, 18, 2ς, 29, 32, 

37, 41) ζ4,) 8, 39, 64) 74, γ7ό, γ8, τού, 107, 130, 134. 13ς. ΑΙ. 
Αἰεχ. (αι. Νίς. εἰ ἧς ρήπιο, [εὐ πυῆς εχ ςοῖτ. κατίσχυον, τό. 
σφόδρα σφόδρα) , αἰϊετυπι, ἔοτῖε, 129. ςεπε Υ]Ι, 37, 132. Ογτ. 
ΑἸ. ἱ, Ρασῖς ἐεουπάλ, 24ς. Ατπι. 1. 2. 3. 81], Απῃ. ἘΔ, Ατῦ. 5. 
Οοργί. ἰπληϑ. δὲ ἡ γῆ αὐτ.} κα 129. εἐπληϑυνϑὴ ἡ γῆ αντοις ς3. 
Ἤ σφέδρχα Ογε. ΑἹ. 1]. ς. {’ ἐπιρίεια Κωὶν ἵσσνα ἐς Οορι. Αταῦ. 3. 
φμον πε μα Μ} ρ ταν 116, ΤΙονα ὑθα Θεοῖς. εἴ ἔς, εἰ ᾳυοά, ὑὴῆα, 

Ατπ,. 1. Δ. 3. 8}}}. Αγπι. Εά. 

Ν]Π. ᾿Ανέγη δὶ} α δὲ Ογτε. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ργῖπιδ, 32. Ασγῃ. 1. 2. 
Αττη. Ἐὰ. , φυοαὺς Οοάεχ Αἰτηθπὺβ5 αΐυ9 ὑπῦ5. εὖ Λογεχὶ 
Ἀττη. 2. ἕτερος κουκ; δῖαν. Οὗτος. Ἐχρυγίπηῖς ςξίετος Ἰπίεγρτε- 
ἴες. ἐπ᾿ Αἴγυπτον) α )ς, 82. ΑΥπι. 1. 2. 3. δἰ, Αππτο. Ἐά. ἐπ 

“Ἔργρίο δ'λν. εἰ ἃς (οάεχ ὑπυ5 Απηεηυ5. ἤϑει.} ἐγινωσχε 7ς. 
ΙΧ. Εἶπε δὶ] καὶ εἰπε τ9») 1οϑ. Ὑγεΐοη. Οδοῖσ. Απῃ. 2. 

ἔϑνε.} τηᾶγζο γένει 64. γενει ἴῃ ἴεχῖὰ τοϑ. Ουτ. ΑἹ. ἱ, ρας μήπια, 
11. Οεογρ. αὐτοῦ α 111. μιαδεῖ ἴῃ οἰασγαές. πιΐηοσς ΑἸεχ. 
Μια. Ὑγεμοη. ἰδοὺ} α Αὐδδ. 1. Δ. - νῦν Αἰδδι. 1, 942. τὸ 

γ. τῶν υἱῶν Ἶσρ. μ. τλὴϑ.} τολιπληϑὲ τὸ ἔϑνος Αἴῆδη, 1. ς. 
γένος] ἢς πιᾶγγο Χ. εϑνος Χ, τό, 18, 10.» 25) 29, 30, 32) 37, ς2) ς3,) 

ξξ, τό, ς7ν ς8, (9, 72, 73» 74. 8.1. τού, 107, 1ο8, 118, 129) 130, 1312 
134.) 13. (οπρί. ΑἸά. ΑἸεχ. Ἃς. Νις. Αττῃ. 1. 2. 3. δἰ). Ασα. 
ἙἘὰ Ὁ 4 Οεογσ. ἤᾶγσο πλδεῖ εἴ ἤὰς γεΐετῖ, γορίεια οἱ ἐενγα ἐἰδὰε 

Ατοδ. τ. τῶν υἱῶν σρ.] των Ἰσραηλιτων 14. τό, Ὡς, 32, 37, 2» 
ξ4, ζ7,) ζθν 73» 77. 78ν 130. ΑΙεχ. μέγα] - πολὺ 118. Οοημὶ. 
τληϑος} “αἰ πάϊπε δος. μοίοδαιε Αὐτὰ. τ. 2: δῖ. Ασα. Ἐὰ. 
καὶ ἰσχύει!) καὶ ἰσχισει 11ς. εἰ ταίεπι Ὑγοβοη. Αγπι, τ. κα καὶ 
δῖαν. Οἴτοσ. Οφοῖσ. ἡμᾶς} μων 12, 72. 

Χ. Διωῦτε οὖν} α οὖν 14,).29, 73νγ 76, 130, 135. Ογτ. ΑἹ, ἱ, μάτι 
4 Β ἀ . ᾿ 
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ΚΕΦ. 1. 

᾿ς σοφισώμεϑα αὐτοὺς, μήποτε πληϑυνϑη, χαὶ ἡνίχα ἂν συμδὴ ἡμῖν ππόλεμος, πἰροστεϑήσονται 
- ϑδος Ν, Ψ» Ν ἣν ε ’΄ Ν  .39ῳ , ες .- 3 2 Ν ρ μὋ κα “ἷς 

Ἢ χαι οὔτοι ἐὰν τους γι μόῤλνλλν; χαι "ἘΡ ἘΕΠΠΡΟΥΤΕ, ἡμᾶς, ἐξελεύσονται ἐχ τῆς γης. Και 1Ι. 

ἐπέςησεν αὐτοῖς ἐπιςάτας τῶν Ἐρίων, ἵνα χαχώσωσιν αὐτὲς ἐν τοῖς Ἔρίοις. Καὶ ῳχοδόμησαν πόλεις 

ὀχυρᾶς τῷ Φαραῷ, τήν τε Πειϑω, χαὶ Ῥαμεσσῇ, χαὶ ἊΩν, ἢ ἐςιν Ἡλιούπολις. Καϑότι δὲ 12. 

αὐτοὺς ἐταπείνουν, τοσούτῳ πλείους ἐγίγνοντο, χαὶ ἴσχυον σφόδρα σφόδρα" χαὶ ἐξδελύσσοντο 

οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν υἱων Ἰσραήλ. Καὶ χατεδυνάςευον οἱ Αἰγύπτιοι τοὺς υἱοὺς σραὴλ βία. 13. 
Καὶ χ δ, αὐτῷ ἣν ζωὴν ἐ -«ῳ5ὍὍ»ϑᾷϑ ἊΨ ἤν ΝᾺ μ᾿ ἴω ΔΩ ὶ τῇ παλιγϑεί πὰ 

ατωδύνων αὐτῶν τὴν ζωὴν ἔν τοῖς ἔργοις τοῖς σχληροῖς, τῷ πηλῷ χαὶ τῇ πλινϑείᾳ, χαὶ 14. 
φὸ ρϑ » ἴω φῶ ΄ » ," 

πᾶσι τοῖς ἔργοις τοῖς ἐν τοῖς πεδίοις, χατὰ “πάντα τὰ ἔργα, ὧν χατεδουλοῦντο αὐτοὺς μετὰ 
Ῥά Ν - ε ", ἰαν 3 4 αι ΄ [δι ς ΄ “ΨΦ ρμὸ 9 ἰϑω 3 

βίας. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων ταῖς μαίαις τῶν Εδραΐων, τῇ μιὰ αὐτῶν ονομὰ 15. 

Σεπφώρα, χαὶ τὸ ὄνομα τῆς δευτέρας Φουά" Καὶ εἶπεν, ὅταν μαιοῦσυε τὰς Ἑ δραίας, χαὶ ὦσι τ6. 
Ν “ιἄὮν“, ΟΝ .» » » » ΄ » ζ΄ δὅ»ν ΝΟ ἝΝ “ » Ζ ἢ 

πρὸς τῷ τίκτειν, ἐὰν μὲν ἄρσεν ἦ, ἀποχτείνατε αὐτό" ἐὰν δὲ ϑήλυ, περιποιεῖσθε αὐτό, Ἐφο- 17. 
΄ Ν ς ρϑ Ν Ν : ᾿ς 2 3 Υά ΓΔ [4 ΟῚ ρὸ ε Ν 9 7 

ξήσησαν δὲ αἱ μαῖαι τὸν Θεὸν, χαὶ οὐχ ἐποίησαν χαϑότι συνέταξεν αὐταῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπ- 

Ετπιλ, 33. Οεοῦσ. δευτὲ καὶ 16, 25) 30, 32, ζ2, 54) 75 59, 77γ,», ὐπὶς Ψια, Ψπ. ἐδδελύσσοντο) ἐσικχαινοντο ὃς. ἘΠῚ Ασιυϊΐα. 
γ)8. (ει. Νὶς. πασε αρὶς Αττα. τ. 2. 3. 411. Αστιν. Εά. δ πα, καὶ ἐξδ οἱ Αἰγ. ἀπὸ τῶν υἱῶν} οἱ Αἰγ. 8ς. οἱ Αἰγ. ουὐπὶ “- 8ς- . 
ποδὲς ΑΥ̓ΔΌ. τ. 2. κατασοφισώμ.} κατασοφισομ. ΨΙ], Ὡς, τού, πηῖ ΑΙεχ. Ασὰρ. 1. 2. καὶ ε- οὐ Αἰγ. τοὺς νιους 1ξ, 30, 72, 75» 

172. πληϑυνθη} ληϑυνθειη 76. τληϑυνϑώσι 10, ς8, 72, )γ4,» 8:ς. Απῇ. 1. 3. αϊΐφυο. Απη. ΕἘά. πιαρεῖ πιᾶῦσὸ τοὺς υἱοὺς 6, 127. 
ηξς, 84, τού, το), 1οϑ8, 118, 134. Οορῖ. ἄν) αὶ γ5. εαν ΝῚἾΙ, κα οπιηΐα 'π ἴθκῖιν {εἰ μαθεῖ τηῶγρο, δἰ Ζωριὲ ἐπ μγυξίπέεπε γεάζε-- 

14, 16, 18, 2ς) 30, 32) 52) 64) 747) 76, 779 78, 84. 8ς, τού, 132,13, ὄὀαη Μίϊος Αταὺ. 3. εἰ ργιεναϊοψςεὐαπί Ἔκ γρεὶ ἡ ιἐς ταῦ. τ... εἰ 

13ς. Αἰεχ. Αστη. 3. 811}. Ασπι. ἙἘά. συμξῇῃ ἡμῖν τόλ.] ἡμῖν συμξη σδονιϊπαδαπηι ΜΈ ΡΥΡΙΝ α  αεὶς ἈΨΠίογασε Οορι. τῶν] παντων 82. 
πέλ. ΑἸά. συμξη τολ. ἡμῖν 14) τό, 2ξ» 30, 32, 52) ζ4,) 57.) 73» 77» ΧΙΠ. Καὶ κατεδ.-----τ-καὶ κατωδ. ἴῃ σοπι. 14} αὶ βγη, εἴ η1125 
)8, 130. (αῖ. Νὶς. συμθη ημας πολ. (6) )γ5. ,, ἡμῖν Ογγ. ΑΙ. 118 ἰηϊοιηαςσεηῖ, 132. οἱ Αἰγ.} α 72) 75. Ρσηὶξ ροίξ Ἰσραὴλ ς 3. 
Ἐς. τροστεν. ]᾽ και ὥροστεδ. γ6. οὗτοι] αντοι τς, ἴ9, τιο8. τοὺς υἱοὺς Ἰσρ.] ἀντοὺς 73, 75. βιᾳ) αὶ το, τοϑ, τυϑ, ἀἴᾳυς, υξ 

ον, Οοηρὶ. τρὸς τοὺς ὑπεν.} τοις ὑπεναντίοις γ2., -Ἐ ποβγήάσι ϑδ᾽'λν. νἱάετιγ, ΝΠ]. ν, έ ἐπ ονεῖ 

πδς ἠμ τὰ Οὔτορ. Ατδῦ. 3. Οεοισ. ἐχπολεμήσαντες) «ἰρῤε!αδυπι Οεοτρ. ΧΙΝν. Καὶ 1 α Οεοτγρ. κατωδύνων ατλνο: «Ὥς, τεϊχαο ᾿ 
ΠΣ ἐξελεύσονται) ἐξελευσωνται 59. ἐχπορευσονται 29.  ἐχρείίαπε ποι νοοῖς εχοϊίο, Υ11, 134. χατωδυνοῦν 84, τοῦ, 107, 134- κατωδυνον 5. 

Ἀταῦ. 3. ἐκ τῆς γ7ς} Ὀγθογοϊτῖς ἡμῶν τς. ( Ργϑεπηϊτς Ἰάεπη ΡΒ 37), 53» 72) 78. το Νῖς. χατεταπεινὼν 9. ἱπ οαἰΐμπι σά δμεεδαπὶ 
ἀδο Χ εἴ ἴῃ ομασγδέξ. τηΐποσε Αἰεχ “ἢ πμὼν 19, 37» τον 61, τοϑ, 118. Ιτεη. [πἴεγργ. αὐτῶν τὴν ζωὴν] αὑτοὺς ς3. σχληροῖς]} -Ἐ οἱς 

Ἢ { (ορῖ. ΑτΡ. 3. σεογρ. δίαν. Οὗσγορ. Ἐ πογἥπει, ἰεὰ υπςοἷβ ἱμοΐ- ἐεἐποιᾶν ζ3. τῷ πηλῷ] καὶ τω τ. ζ2. τῶ τε σηλω 19, 53» 1τοϑ. 

«" : πὶ, αν. Μοίᾳ. -Ἡ ἐἸδἔπε Ἀπ. τ, 2. 411}, Αὔσπι. Εά. ἐν τῶ σηλω 120. Γ(ΟΠΊΡΙ. ογαείαπίες ἧμτο ὅγγ. τοῖς ἣν τοῖς πιὸ. 

ὌΝ ΧΙ. ἐκέςησεν) ἐπεσήσαν Ν]], 12, γ69 128, 132. (αἴ, Νὶς. εἐςη-ὀ τοις ἐν Τὼ ὥΖεδιω ς3. τοις σολλοις 71. κατὰ σαντα] και πανῖα 
Ν σαν 72. αὐτοῖς} α 5ϊαν. Οὗτος. ἐπιγάτας τῶν ἔργ.] ἐπις. 53. τὰ ἔργα μδθεῖ τηᾶγσο ἈΚ αὐτῶν 64. τὰ ἐργα αὐτῶν τς, 72. 

Ἶ ᾿ ἐπὶ τῶν ἔργ. ΑἸά. ἱἐηξεΐοτει ργαζεδος ορενὶς ( ορῖ. κακώσωσν; Ἡ ΑΙ. :. 2. οβεγπρ ἐδίογμινε Αττη. 3. ορενὶς ἐδίογαηι αηυϊ (οἀά. Ατ- 

ἣν ἅς ἴῃ οβαγιέξξ. πλΐποσγε Αἰεχ. καχωσουσιν 111, Ψ]Ι, 325). 37, 75) 1322. πηεηϊ. Ατηι. Ἐά. ὧν] ἐν οἷς 30, 32, 58, 74» 7ς» 84, τοῦ, 107, 
135. αὐτοὺς] αντοις 10.128. ἐν τοῖς ἔργοις] ἐκ τῶν ἔργων Ογτ. 134. ἐν οἷς ἴπ ἴεχζι, (δὰ ὧν ἰῃ ππᾶγρ. 8, 122. ὦ 18, ς3. κα- 
ΑΙ. ἱγ Ρατῖε γωτηδ, 33) [ε αὐ Ναῖ, 1, Ρατῖε ρυπια, τος. ἐπ ἐς Αταθ. τεδουλοῦντο!] κατεδουλωντο .9. κάτεδουλουν 72, 129. χατεϑδυναςενον 
1. 2. ὠχοδόμησαν) σαΐξεεκπ! (οὐά. ΑἸτηεηὶ ἀυο. τῷ Φαρ] 430, 127. εἴ ἔς ἴῃ ἴεχίυ, [64 υἱ Κῖ. ἴπ πιᾶγρ. ὅς. ὧν κατεδ. αὐ- 

ποις Ῥλαταομὶς Αποηγτω. ἃΡ. Απηιδγ. τῆν τε Π.] α τε ΝἾΙ, α 32. ποὺς] φμα ρεγβείεδσπι ΑΥΔΌ. 3. μετὰ βίας] μετα βιας, καϑοτι 
' Θεοῖς. Αττη. 4. Πειθὼ] Πειθωμ Χ, 30, 77, 84, 111- Πειθων γι» δὲ αὐτοὺς ἐταπείνουν, τοσουτω λειους ἐγίγνοντο, χαὶ ἰσχυον σφοδρα 

852. Ογτ. ΑἹ, 1, ραιῖε ρυϊπηα, 33. ἱαπΊεη αἰ οἱ αι. Πειϑώ, υἱ νἱά6- σφοδρα, 14. Ψιάε ἔργα δά ςοπι. 12. εἰς τὰς βιας 71. ἐπ τυϊμίς 

τοῦ, ΡΏΙΟ 1, 622. Πιϑὼ 118. Πειϑωφ 14) τό, 2) ς2, 7) 73.130. εἰ αὔλιίέλίοπε Αταῦ. 3. 

Πειϑοὸῷφ 4. Πιϑὸοφ 64. Φειδωμ, ἰπ τεχίυ, [δὰ ἧπ πιᾶγρ. Πειϑω, ςό. ΧΝ. Καὶ εἶπ. , καὶ Θεοῖσ. τῶν Αἰγυπτίαν] Αἰγυπτου Ψ]. ν΄ 

κῳ Φιϑὼ ΝἼ], γ45) τού, το7», 134. Φειϑὼν 84. Φιϑωμ τς»29, 71. 29. αὐτῶν] α Απηεηὶ Οοαΐςεϑ δϊαυϊ. Αππτη. ἘΔ. ὄνομα 15] 
τ 6. (οπιρὶ. Πιϑὼμ ΑΙεχ. Φιμωϑ τ8ς. Βιϑὼρ τ9. Πλινθὸν 72. Ργδιηαπῖ η 11, 11, Ψ]], τς, 37, ς 3, ξξν τό, 64) 71, 72) 74) 7) 82, 

Ράμοα Ἀποησπ). 8Ρ. Αιηῦδσ. Ῥήμἤογι ὅγῖ. Ῥείωμι (ορ. βηΐάο 84, τού, 1ογ, 118, 1319 132) 134. ἤ Αἰά. Αγηϊ. 1. 2. ργϑιητς ΄ 

δῖαν. Οἴτος. Ῥίάοη Ασα. 6. ίρωη Ατπι. 3. Βαίδωνι Αταῦ. 3. ἣν Οοπιρὶ. εἴ, {εἀ ἴῃ ομαγαέξ. πύΐμογε, ΑἸοχ. εαμὶ ποπιεη ἐγαί Αὐτηθ- 

καὶ Ῥαμ.] κα καὶ ς8. Ῥαμεσση]} τὴν Ῥαμ. τς, 8. Ῥαμεση πὶ Οοάϊςεβ αἰϊψφυ!. Ατη,. Ἐά. Σεπφωώρα} Σεπφορα ς3, τοῦ. ΑἸά, 
Σ᾽, ΟΣ, τό, 25, 37» 75» 130, 131. ὙΠΕορῖ, δὰ Αὐ. 111, 130. 851|4ν. Οἱ: δ[αν, Οἰἶζγορ. Ατῃι. 1. Σεπφορρα 75. Σεπφωραν 9. Σεμφορα ς4. 

ὥορ. Οεογρ. Αὐτη. 1. 2.3. εἴ ἤς Ῥῇο 1, 632, (δὰ υἱ Ναί. ἰδὲ. Σεφωρα 120. ΟοπΡρὶ. “9. αἴϊψσυϊ (οάά. Αγπηθηὶ. Απη, Εά. 

Αλαπιαϑη Οορ. Ἀσαριρβ ϑγυ. Κλαρ ποηηυ}} Οοαά, Αὐπιοη. Ζερήογα ϑγσ. καὶ τὸ ὄν.)] κα τὸ 13ς. κα καὶ δίαν. Οἴἶχοσ. κα οἴηπίᾳ 
Ατπι. Ἐπ. ἐπλνίνν ̓  τὰς ἩἫλ.}7. . ς5, “8. “ὦ καὶ Ὧν, 5 ἐσὶν Οϑοσσ, τῆς δευτέρας 7 τὴ δευτερα 2. Α΄. 

Ἣλ. Αἰεχ. “«- εἰ Οπ, πὸ σία οἵ ὅτε. (ἢς) Αταῦ. 1. 2. καὶ Ὧν] ε ΧΥΙ. ἵζαὶ εἰπ.] α 75- Ἔ αὑταῖς το, 53. 83, 1οϑ, 118, 120. 

χε Ὧν υἱ νἱάετυγ, (η καὶ Ὡ») ν Π. χαν δρ το) 1τοϑ, 118, καὶ τῆν (ΟΟΤΠΊΡΙ. ΑΙά. Ατὰῦ. 1. -Ἐ ἰάδπῃ εχ οοιτ. τύ, -Ἐ ἡ], Τοὰ πηςὶβ ἰη- 

δὲν 83. Αἰ. ΡΟ Ὶ ., 632. εἰ Ωτὶ (σέο. εἴ Ἰώη δῖαν. Οἰἶοσ. εἰ οἰυίιπ), δίων. Μοίᾳ. μαιουσϑε] μαιευησϑε 128. ὦσι] εἰσι 

“ἄρκοι Ἀταῦ. 3. 479) 132. ΑΙά, πιᾶγρὸ οψεσϑε .... ἴο, οὐπὶ ΔἸ 40, αιοά 16 πε θαζατ, 

ΧΙΙ. Καϑ. σφόδρα σφόδρα) ,. δας εἴ 4185 15 ἰητειασεπί 4. ἐχοϊίο, 64. τῷ τίκτειν] τὸ τίκτειν ΨΙ]], τό, 2ς, 37, ζ0, 72) 74, 

καϑότι δὲ] καϑότι γὰρ Ογτ. ΑἹ. ἱ, Ῥατῖε ρυπια, 1οφ. ὅσῳ γοὶρ τού, 107, 130, 132. Οοπηρ]." ΑΔ. Ογε. ΑἹ. ἱ, ματα ρείπια, τοῦ. 

Τμεοάοτες. ἱ, 1340, 1εὰ υἱ Ναζ. 41:0]. ( δὲ Τλαπιαῖς. ᾿ϊ, 384. Ψιῶ. ἂρ σεν ἢ] ἢ Ἰρσεν 1099 108. για εκίμνῃ εγὶ! 51αν. Οἴἶτορ. τὰν 1 

Ὑῖς φααπίοφες ΟγρΥ. Θεοῖς. ἐταπείνουν ἐκάχουν ΤἼὨςοάοτεί. ', ας κ ἜΑ χρη σιῶν 9ε] ποεριποιή τασϑε 32) ζ1, 120. (πρὶ. 

1340. {εὰ υἱὲ Νίαἴ. 410], τοσούτῳ] τοσουτο 64. τοσουτον Κ]], θες βδες Βαΐ. 8εὶ, Ογαῖ. ἰχ, Ρ. τὰ υἱνανῃ βγυαίς Οορῖ. γὴν εἶν 

47, 73) 132. δ Ἰϑατηδίς. Ϊ. ς. “απίο ἐ Δ Οφοτρ. ἐγίγνοντο] εἶει- αὐ ἤη.}] αὐτου 3). αὐτω Ν7Ι], 1322. καρ (ορῖ. κα Δίπ). 1. 2. ἱϊϊ. 

γοντο 11. εγινοῦο Χ, 14) τό, 18, 10, 25) 30) 32) 37) 52) 64) 77, 8.),ΘἩ͵ Ἄττῃ. Εἀ., 
84, τού, 1ογ, 1οϑ, 128, 130, 131) 132) 134) 12ς. (ΟΟΠΊΡΙ. ΑἸοεχ. ΧΥ]1. καθότι) καϑὼως 14, τύ, 2ζ, 52, ζ4,) ς7.» ζ9.), 72) 73, 779 

σαι. Νις. Ογζ. 4.1], ς. Ὑμεούοσεῖ. ἱπ (δῖ. Νὶς. ς34. ἐγένοντο τό, 8, 130. ΑτΙπὶ. 1. 2. 3. αἰϊϊ. Ασηι. Εἀ. τηστρο χαϑὼως 64. ὡς Ογτγ. 

0.73. 82. Ἔ ναϊάςε ζορίῖ. χαὶ ἰσχ. σφ. σφ.] ΑΙ 8. Ἃ σφόδρα ΑΙ. νἱ, Ραγῖς ἴδυῖα, 6. κχκο ας Παχηαΐς. ἰἰ, γᾶς. συνέταξ εν] τροσ- 

σφόδρα Ψ]Ϊ, 30, 9, ὃς. ΑἸον. :. 2. (ορῖ. καὶ «σχ. σφοδρα τό, ἐταζεν 32. προσεταξετο 7. ἐνξειλατο 29. ἐμά νιαπάανυϊε Οεοτς. 

10.) 20,9 535 755 108, 118. (ὡσπιρὶ. ᾿θαπμαΐς. ]. ς. ΑΥΑΡ. 2. Αἴ. 1. αὐταῖς} α 18, ς3. ὁ β ἈΞ Αἰγ. Φαραὼ Ογγ. ΑΥ- Ἶ Ἂ Ω 

2. 3, 4111, Αππῃ. Βα, εἰ ἐηναίοίςεδαπε »»αγὶς ΟΥ̓Ρτ. δι ἱπυφίοίξεδαπε “Ἔρ»ρείογερ Αἰ. τ. ἃ. 2. ἘΝ Απη, Εά. Οεοτν. Αἰγύπτον-τ- 
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ΚΕΦ. 

ΝΒ...» 

11. 

1... ἮΝ δὲ τις ἐχ τῆς φυλῆς Λευὶ, ὃς ἔλαξεν τῶν ϑυγατέρων Λευΐ. 
ϑ 

Ε, ϑεαῷ 
ῥα 
βαπῷ 

.» [4 .Ἅἂν 

του, χαὶ ἐζωογόνου» τὰ ἄρσενα. 

Ο ΔΟ ΣΧ 

Ἐχάλεσε δὲ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου τὰς μαίας, καὶ εἶπεν αὐ- 
ρῶ [ ΄ μἩ [ἡ ρ ρὸ Ψ»ν» 

ταῖς, τί ὅτι ἐποιήσατε τὸ πρᾶγμα τοῦτο, χαὶ ἐζωογονεῖτε τὰ ἄρσενα ; Εἶπαν δὲ αἱ μαῖαι τῷ 

Φαραω. οὐχ ὼ ἴχες Αἰγύ ΐ Ἑ δραῖαι" τί Σ ὴν ἢ εἰσελθεῖν πρὸς αὐτὰ αραῷ, οὐχ ὡς γυναῖχες Αἰγύπτου αἱ 'Ἑξραΐαι" τίχτουσι γὰρ πρὶν ἢ ε εἶν πρὸς χὶς 
δ 7 ,.4χ(,-|-ν» 

τᾶς μαίας" χαὶ ετιχτον. 

σφόδρα. 
[Ὶ οὦ ρ᾿ 9. » 

Ἐπεὶ δὲ ἐφοδοῦντο αἱ μαῖαι τὸν Θεὸν, ἐποίησαν ἑχυταῖς οἰκίας. 

7 ρ ᾽ Ν 7 » 

Εὖ δὲ ἐποίει ὁ Θεὸς ταῖς μαίαις" χαὶ ἐπλήνσυνεν ὁ λαὸς, χαὶ ἴσχυε 
Συγνέταξε δὲ Φαραὼ 

βῷ φῶ ΕῚ ρ ζω) Ξ", ἰϑὲ “Ἄς ΄ 2 Ν Ν , 

παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ, λέγων, “τᾶν ἄρσεν, ὃ ἐὰν τεχϑῇ τοῖς Ἑθραίοις, εἰς τὸν πτοταμὸν ῥίψατε, 

χαὶ πᾶν ϑήλυ, ζωογονεῖτε αὐτό. 

Καὶ ἐν γαςρὶ ἔλαξε, χαὶ 
᾽ » ω 3 φῷ ᾿ μφ ᾿Ν ) Ι ὃν 

ἕτεχεν ἄρσεν" ἰδόντες δὲ αὐτὸ ἀςεῖον, ἐσπέπασαν αὐτὸ μῆνας τρεῖς. ᾿Επεὶ δὲ οὐχ ἐδύναν)ο αὐτὸ 
ν ’ὔ » {4.0 «ε ΄ ϑ ωὴ 2 Ν, ΄ ΕΝ 2 ’ Ν 

ἔτι χρύπτειν, ἔλαδεν αὐτῷ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ϑίξιν, χαὶ χατέχρισεν αὐτὴν ἀσφαλτοπίσσῃ, χαὶ 

Αἰγύπτου ἷπ «ςοιη. 18} α αἰτεγυῖσιπι οἱ αυαε 115 ἱπίειδοεπὶ 10, ς 4. 

τὰ ἄρσενα] τὰ ἀρρενα 72, 82, 8ς. Οοπιρί. Παπικίς. ἰ. ς. μλδεῖ ἴῃ 
δηγυϊεεὶ ϑιαν. Μοίᾳ. 

ΧΝΠΠΠ. δὲ} κα Απη. 1. 2. 3. δ. Απη. Ἐά. Οεοῦς. 
-ε} “Ἐξ γρέίοσωσι Αστη. τ... 3. αἰϊϊ, Αἰπτη. Εά. στοῖσ. τας μαίας] 
ταις μαιαις (ἢς) 19. αὐταῖς} α Ὅροι. ὑποιής. τὸ πραίμα] 
ονχ ἐποιησ. τὸ τρογαγμᾶ 72. εποιησ. τὸ φυληῖιπι νἱἀεῖυγ, 

ΨΙ]. ἐφωογονεῖτε} εδωοποιειτε τς. ζωογονειτε ό, ἃς, 37» 52, 
ς1, 54.) 47, 73ν 76, 130. (εζ. Νῆς. ζωογονειται 14. ἐεζωογονηται, 
ΨΙ]. 132. ἱπῖεγ ι εἴ τ νοοὶς ἐφωσγονωτε Πδδεῖ σα (υρειίςτίρτυπι, [οἱ]. 
αἱ Ἰερετεῖυτ οζωογόνεσατε, ςθ. ἄρσινα) βριφη 72. αρρινα 82. 

ΧΙΧ. ἙΕἶπαν) εἰπὸν Ὑ11, τς, 19, 37. 73) 74, 7ςν τού, τοβ, 128, 
112, 134. δὶ] , Οεοι. αὐ μαῖα!) ἡ. Οεοῖς. τῷ Φ.,.] 

τω βασιλει το, 1ο8, 118. γνναῦῖκες} αἱ Ταρεελίοσιρι. 2Ὁ 4118 πιδιν, 
ςς. εἴ, ἱποετῖυπι δὴ ρείπιδ τπβηυ, 29. αἱ γυναιχες τό, 18, 32, ς8, 

57. 71, 73, 78, θ4, τοϑ, 118, 130, 132. Οοηρί. δίδλν. Οἴσος. Ασῃ. 

ι. 3. 1. δ!!. ΑἼπι. Εά. Αἰγύκτου)] Αἰγνπτιαν τῷ, 30, 37, 48, 
1οβ, 132. Αγ. 1. 2. 3. 41. Αππῷ. ΕΑ. ϑδίαν. Οἴσοζ. δος. αἱ 

Αἰγυπτιαι 73, 118. αῦεῖ υὐ Ναὶ. ἴῃ τεχῖω, (οἱ επνοπκίδιυπι ἴῃ ἐχ- 

ἘΠ ραρίπα: οτὰ Αἰγυπτιαι, όΦ. -Ἐ τικτουσιν τς. αἱ Ἑθραϊαι) 
Ῥισπιϊτυπὶ οντως χαὶ, νεὶ ουὐτω χαὶ, 14) 16, 37, (7) 72) 77ν 130. 

δίαν. Μοίᾳ. ουτως αἱ γυναῖκες Εδρ. ΤΙ]. δῖαν. Οἶτοζξ. αν γυναι- 
κις Ἐξζρ. Ὡς. Αγαῦ. 3. οὐυτῶω καὶ αἱ γυναικες αἱ Βόραιαι ς3. “Ὁ 
τίκτουσι 118, -Ἐ τικτουσαι τοβ. πρὶν ] πρὸ του Χ, τ΄, 18, 
10, 37» 4 8ν 74. 84) τού, 107, 108, ε18, 131, 132, 134. ες μτίπιο, 

[οἀ της εχ ςΟἹΤ. πριν π,) (6. , ἥ ΡΗΐο ΐ, {7ι1. εἰσελϑ ιν} ελ- 
θειν, (αὐ εἰς (υρεαίςτίρίυπι, 132. ελθεὶν 10) 53, 107. Απιθσ. χρὸς 
αὐτὰς) εἰς αὐτας 32, το). Ολι. Νίς. κα Απιδτ. καὶ ἔτικτον) 

Αἰγύπ- 

α ἧς. Απὸῦ. τ. 2. 3. κ. καὶ Απηεπὶ (οάϊοςι αἴφυϊ. Απτη. Εα, 
ἡ .α Οὐογα. 

ΧΧ. ἘΕὖ δὲ] α δὲ ΟἸτγῇ, ν, 389. Οορῖ. εἰ δέπας Οεοσ. φνυάγε 

δεπε δῖλν. Οἤτγοσ. ταῖς μαίαις) τας μαιας γ2. ῬΆΪο ἱ, 13:. 
ἐκ οὐδεν εἶδες Αυφ. 

26,κἰκ: ἐς Οὐδοῖς. 

ἐπλήϑυνιν͵Ἶ ἐπληϑύυνετο 17. ὁ λαὸς} 
ἴσχυ:} ἰσχνσε το. ΑἸά. ενισχυε ς8, 72. 

κατίσχυε γ6. ιφσχυὸν 14) τό, 2ς, 32) ξ4η 57», 73» 77ν 79») 92) 130. 

(ας. Νῖς. αὐτοὺς (Ης) 19. 
ΧΧΙ. Ἐπ. δὲ ἰφ. αἱ μ. τὸν Θ.] αἱ μ. ἐπ. ἰφ. τὸν Θ. ΡΠ 1, 88. 

ἐπεὶ δὶ] ἄς ἴῃ ἐμαγλᾶι. πλϊποτε Αἰεχ. ἐπειδὴ ΠῚ, Χ, τς, 18, το, ςό, 
ό4, γι, 72. 74, 76, 82, τού, το), 118, 129.134. (πιρί. Αἰά. ΤΠ εο- 

ἀοτεῖ. ἱπ (δῖ. Ἀἰς. ς38. Οορί. εἰ ἤἢς Ρηΐο Ι. ς. (θά ἐπειδὰν αἰ]. 
ἔτει δὴ το, 1.8. επειδὴ δὲ τ1ς. ἐπεὶ ουν ς2. Ο(λῖ. Νὶς. , ϑὲ 
Αταρ. 1.2. εἰ φποπίαπι ϑἷλν. Νίοίῃ. αἱ μ. τὸν Θ.} τον Θ. αἱ 
μαιαι 53, 119. κα τὸν Θ. 18. Αὐποῦὶ Οοἰά. αἰϊᾳιι!. Ατπι. ἘΔ. οὐ- 
βοννῖκες α θοο Ἄττῃ. 3. ἐποίησαν) τποιησεν Χ. (Οοπιρὶ. δἴφυς 
πῃ ἀηχυϊασὶ νἱάσζυγ ἰεφ ̓ς ΤΙεοάοκεῖ. ἱ, 1290. ργαπιηδυηῖ χαὶ 1 ς. ς8, 
φ2νε 131. Ἄττῃ. τ. 3. δ['φυς. Απτ. ΕΠ. παν ζοε βεέγκηι (ἢς) (οἄά, 

41} Ασπιεπὶ πους. ἱπερῆς ἰοσίλη πναπίζοδε εχ τυᾶγρ. υδὶ ποΐλνεγαι 
αἰϊᾳυΐθ νετθυπι ΑΙΗ͂Σ οἶλγε 'π οίυγα!! πυπιετο. ἑαυταῖς) ανταῖς Χ, 

18. εαὐτὰς το. επ᾿ ανταις τιϑ. οἰκίας} οἰκίας ἴῃ τεχῖυ εἴ ἴῃ 
τηαγρίης (ἤς) ὃς. ἜΡΠΈΣΝ τἸσΌ Εν ΟἿ 

ΧΧΙΊ. δὶ] γὰρ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρείπιδ, 11:90. α πῇ. 1. 2. 3. 
ὉΠ χυς. Αττι. Ἑά, σεοσ. αὐτ5)} ανυτω 134. 19. λέγων] εἐ 
εἶχ’ Οεοῦζ. εἰ ἀπο Ἄττῃ. ιτ..2. 3. ἱἢς ΑἸπῃ. Ἑά. ἄρσεν) αρσεν!- 

κὸν 32, 7ζ. ἐὰν) ἂν 1207) 134. (οπιρί. εἴ ἄς Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρατῖς 
{εουηάα, 246, ἰίεεῖ ἐὰν 1. τεχϑη) αποτεχϑὴ 81, 128. ΛΙ]ά. 
τοῖς Ἑδραίοις) Ῥγαηνταηϊ ἢ!ς9 - ΑἸοχ. ΑτλΌ. :. 2. ταῖς Ἑέραιαις 

στ. εἰς τὸν π.} ἐπι τὸν τ. 53, ς6. , τὸν 16. - ἐπ ἀφμαη " ̓ ορῖ. 

Ατδ. 5. ῥίψατε) -- ἐμ 4 8ϊιν. Οἴἶζος. καὶ σἂν) ταν δὲ 

γ4. Οορι. ζωογονεῖτε) φεριποιεισϑὲ το. περιποιησασϑὲ 108, 
ι18. νίάς ἔργα δά ςοιῃ. τό. αὐτό] α Αυφ. υἱ εἴ, ἱρίο τεῆς, 
Οὐοὐϊςες [.Δηἰ. . πη. 1. 2. 3. αἰδίᾳυς. Απτῃ. Εά. Οεοις. 

Ι. Ἣν δὲ] εἰ ἐγαν ἡ ς Αττν. τ. ἃ. 3. δΐφυς. Αστιν. Ἑά. τῆς 
φυλ.] « τῆς ζ2. Λευὶ 13] Λενε Χ, ις. Λενὴ ΑἸ4. τῆς Λευὶ 

ῬΏΙο ἱ, ς3)η. λεῦὶ τ" -ολενὶ 23] α δεγαϊσυπι εἴ φυς ἰἰς ἱπιεαςεηξ 
14, τό, γ)7. κα ἰἴεπι, (οὰ πιαγρίεἱ δάίοτρβε πιδηυβ ἐεοιιπάλ, 130. 

ὃς ἕλαξεν] και ἐλαδεν τοϑ. (οπιρί. Αὐξ. -Ὁ γυναίκα ΝἼ]. (ορι. 
Ἕδὶ Αυν. -Ἐ 23δὲ ἀχογενι Αττῃ. τ. ἃ. 1. δἰΐφυςε. Αστὶ. Ἐά. δῖφυς 

τα φυϊάδην [μα πὶ 1 πξεγρτεῖεβ, τεῆς Αυζ. τῶν ϑυγατέρ.} ργτακτοϊῖ- 

ἴυπὶ ἐκ Χ, 18, 2ς, 30, 92, ζ2) 53. ξ4) ςὅ, ς7, 21, 73» 76, 78, 83), 
120, 1311. Οοπιρί. ΑΙα. (δι. Νίς. γε. ΑἹ. ἱ, ματῖς ἰεουμάλ, 2.48. 

Οορῖ. δ5ι1ν. Ατπῇ. 1. 2. 3. αἰΐΐφυς. Ασῃ. ἙἘά. απὸ τῶν ϑυγ. ΤΛΆΓΡῸ 
τηᾶηῦ ἐδουπάλ 130. ὧδε ΜιἰΙαόν: Αὐξ. τὴν ϑυγατερα 10). “Ὁ ἡ 
Αστη. 1. 2. 3. Λενὶ 4] των Λευι το, 118. εἰ ἢς ἰπ πιᾶγγ. 64. 
Λενεὶ Χ, τις. Λιενὴ Οοπιρί. ΑἸά. Λευι γυναικα 139. Ἐ καὶ ἐσχεν 

αυτὴν ΝἾΙ, Χ, 14) τς» τό, 18, 2ς, 29, 30, ς2, 43) 54.) 45» 56, ς7, 

8, (9, 64, γ1, 72, 73, 74) 79» 76, 77ν 78, 84, ὃς, τού, 107, 128, 
129, 130, 131, 124, 13ς. Οοαιρί. Αἰά. ΑΙεχ. (αῖ. Νῖς. Ογτγ. Α}. 

..ς. Αὐυρ. ΑἸ. τ. 2. δ.ν. -Ἐ ος χαὶ ἐσχέν αὐτὴν τοῦ 108, 118. 
Ἔ καὶ ἔσχηκεν αὐτὴν ῬΗΪΟ ἱ, (47. ἘΦ ἀαόκιε Οεροες. 

11. Καὶ ἐν γ. ἵλ.} η ἐν γ. ἐλ. γ1.. κα καὶ ςς. Οεοῖζ. και ελ, 
ἔν γ. τοό. δἷαν. Μοίᾳβ. -Ἐ σινἰϊεγρ ΑΥΔΌ. 3. καὶ ἕτεκ.} α καὶ 

Ἀπ. 1. ἄρσιν) ἄῤῥεν ῬΗΪο 1, ς37. ἰδόντες δὲ} ε΄ υἱδεγκκῖ 
Ατπ). 1. 4. 3. δ ϊ'φυθ. Ασπι. Ἑά. αὐτὸ 15] αντω (ἃς) ς9ς. αυ- 
τὸν ᾽ς. οἰγεῖου} -Ἐ ον 49, ς3,) τό, ςο, "ς. ΗΟ 1. ς. ἘΦ κίεαι 
ἐπ οἰιαγδές. πιΐμοσε Αἰεχ. ραϊκάγμην εἰ' ἐνπωὸ (Δᾳυΐϊαπι εἴ δ γπιπιᾶ- 
οἴυτα σοη)υηξὶε ἐχρτπιεῃ5) ϑίαν. Οἴἶτοσ. ἰσχέπασαν) εἰ αὐ ἀϊαἰ- 
γιπ Απτῃ. τ. ἃ. 3. αἰΐφυς. Αἰτη. Ἑά. αὐτὸ 25] αὑτὸν ὃς. 

11. ᾿Επεὶ δὶ] ἐπειδὴ ςς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖς (σουμάδ, 248. ἐπειδὴ 
δὲ Χ, τ, 32, 77ν 108, 129. (οπιρὶ, ΑἸεχ. εἰ ἔς εχ Τοοῖγ. ς6., ϑὲ 
ιό, ιοό. (ορῖ. εἰ ροΐφωεωανε Αττῃ. τ. 2. 3. δ'χυς. πῃ. Εά. δ8[αν. 
Μοί. ἐδύν.) ἡδυν. 11, 14, 16, 18, Ὡς, 30, 32, ςς, (9, 78, τοθ, 
129. εἴ. Νὶς. Ογε. ΑἹ. ]. ς. αὐτὸ ἔτι κρύπτειν} ετι ἀντὸ χρ. 
40. ετὶ χρ. αὐτό Ν]], Χ, 14) τό, 18, 19, 2 ς,) 29, 32, ς2) ξ4) ς7, 64, 

)3ν 74. 77ν 78, 8. 8ς, τού, 107, 1οϑ, 130, 1317) 134, 13ς. (ογηρὶ. 
ΑἸεχ. (δι. Νίς. Ογε. ΑἹ. 1. ς. τι χοιδειν αὐτὼ ((ς) 59. 
ς3, 7ς. Ατπι. τ. 2. 3. δΐφυς. Ατην. Εά. ἔτι (ορι. δίαν. Οἴτοσ. 
Ατοῦ. .. αὐτῷ ΠῚ μήτ. αὐτοῦ] αὐτο ἢ μητ. (ἃς) 72. κα αὐτῷ Χ, 

14) 16, 18, 4ς,) 20, 30, ς2, ς7, 64, 73, 74. 76, 77) 78, 84, ὃς, 128, 
1.ς. (κι. Νῖς, Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. ΑΙὯΡ. 1. 2. 3. Οεοῖς. Αἴτῃ. 1. 2. 3. 
δαυς. Απῇ. ΕΔ. , αὐτὰ Ν]], ς9, τού, το}, 134. ΑΙεχ. ἢ μῆτ. 
αὐτὼ Αἴεχ. “(δ ιν} θηχην τ6. Οοπιρὶ. κιδωτὸς τεαπύρου ϑήκης 
Ἰποεσῖυϑβ ἰη (αἵ. Ν)ς, ςόο. 1 ἐρεηά. νετὸ ἴῃ ἢἰ5 δ ρτὸ κ᾿ Νίάς ἴῃ ςοπι. ς. 
θιδηνπαπυρα τς. ΑἸά. ϑγτ. θιξην γς. Ογτ. Α].1. ς. θιθην ρήπιο, (δὰ 
ἰπῖεν 9 εἴ ε Πργαίς ρῖ. ἐν εἴ [Ὡρετ ἡ Πιργαίοτρτ. εἰ, πιαδὰ ἐδουπάα, 1]. 
ϑείδειν ΝΠ. ὅειξιν 127). ϑιξειν Χ, ςς. ϑηδην 18, 2ς, 329 52, ζ3) 

ξ4) ζ0, 64, 71ν 73, 76, 77. 789 84. ὃς, 107, 1ο8, 118, 110,13 ς. (αι. 

Νῖς. ἄς ρτίπιο, (αἱ ϑιδην εχ οοσ. τοό. Μιείϊανι κίργρεαν»ν δῖαν. 

Μοίᾳ. εαρ νίαν ἠωπείαπι Θεοῦ. ΑΥΠῚ. ἱ. 2. 2. δἰυς. πη. Εαὰ. 
αὐτὴν ἀσῷφ.} αὐτῇ ασφ. ([ς) 72. ἀσφαλτοπισφη] ὥς, [εἀ {ρες 
ο Ταργαίοτρῖ. ὦ, 1]. αἀσφαλτωπ. 14) 2ς) 20, 74, 11ς. Ογτ. ΑΙ. 1. ς, 

ασφάλτω πίσσῃ 15, τό, τ8, ς2, 54) ξξ, 57), 71, 735 76ν 77. 73» 835 
8.) τού, το7, 128, 120, 134. ἧς ργίπιο, 161 πιπο εχ οοσγ. σοπ) ηέζα, 

64. ασφαλΐω καὶ τισση ς3,) ς9. Οοπιρ!. ζορι, ϑιν. Μοίᾳ. Οεοσζ. 

ΕΒ 
Αα αὐτό 

ἣπς 

, 
“"- 

Δ. ᾿ 
}ν» δὴ ιν Πω π ὅς 



βευφ 

ἘἮἘ 5, 

Ὲ ,ὕ 
ἐνέδαλε τὸ “παιδίον εἰς αὐτὴν, χαὶ ἔϑηχεν αὐτὴν εἰς τὸ ἕλος πσαρὰ τὸν ποταμὸν. 

σχόχευεν ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ μαχρόϑεν, μαβεῖν τί τὸ ἀποξησόμενον αὐτῷ. 

Ο Δ Ο Σ. 

Καὶ χατε- 

Κατέδη δὲ ἡ ϑυγάτηρ 
ΝΗ ᾽; »"ς- π Ν, ᾿ν Ν ς τ.) 9 »Ὁ ᾽ Ν Ν ᾽’ 

Φαραω λάέσασϑαι ἐπὶ τὸν πσοταμοὸν, χαὶ αἱ ἄδραι αὐτῆς “παρεπορεύοντο παρὰ τὸν πποταμόῦν' 
ρ ρο Ο φ 9 3 ςφὡ “6 

χαὶ ἰδοῦσα τὴν ϑίξιν ἐν τῷ ἕλει, ἀποςείλασα τὴν ἄδραν, ἀγείλατο αὐτήν. ᾿Ανοίξασα δὲ ὁρᾷ 6. 
ρο ϑ ρὸ ͵ ,ᾳ 955 ᾽ὔ 33. “ 46 ά Ν »ν»ν »».Ν ων ΄ 

παιδίον χλαῖον ἐν τῇ σϑίδει" χαὶ ἐφείσατο αὐτῷ ἡ ϑυγάτηρ Φαραω, χαὶ ἔφη, ἀπὸ τῶν “παιδίων 

τῶν Ἑδραίων τὅτο. 

᾽’ 3 [ων Ἂ, [ων ϑ 4 Ας ΓΔ ρο 2 

πορεύου" ἐλθοῦσα δὲ νεᾶνις ἐχάλεσε τὴν μητέρα τοῦ «παιδίου. 

Καὶ εἶπεν ἡ ἀδελφὴ αὐτῇ τῇ ϑυγατρὶ Φαραὼ, ϑέλεις χαλέσω σοὶ γυναῖχα 
τροφεύουσαν ἐχ τῶν Ἑ δραίων, χαὶ ϑηλάσει σοι τὸ πσαιδίον; Ἡ δὲ εἶπεν ἡ ϑυγάτηρ Φαραὼ, 8ὃ 

Εἶχε δὲ πρὸς αὐτὴν ἡ ϑυγάτηρ 9 
δ 7 ’ ΝΣ ’ ρω Ων ἤ ᾽΄ ΕΣ 9 δ Ν ΄ Ν 4 

Φαραὼ, διατήρησόν μοι τὸ “παιδίον τοῦτο, χαὶ ϑήλασόν μοι αὐτὸ, ἐγὼ δὲ δώσω σοι τὸν μισϑόν' 

ἔλαθε δὲ ἡ γυνὴ τὸ παιδίον, χαὶ ἐθϑήλαζεν αὐτό. ᾿Αδρυνθέντος δὲ τοῦ παιδίου, εἰσήγαγεν 
Ξ)ΣῈοόόΝἙΝς Ν Ν , ΝᾺ Ν..3 ᾽ 9 00 4 ε΄ 9 ’ Ν, ᾺΨ ΨΥ, 9 “Ὁ ἰνὲ 

αὐτὸ “πρὸς τὴν ϑυ[αέρα Φαραὼ, χαὶ ἐϊενήθη αὐτῇ εἰς νἱόν' ἐπωνόμασε δὲ τὸ ὄνομα αὐτῇ Μωυσῆν, 

καὶ ἐνί6.} α καὶ Θέ οτν. παιδίον] τραιδαριον 72. 
ἐν τῇ ϑηδη τοβ, 118. αὐτὴν 2" --αὐτὴν 35] λα Αἰϊογιιῖγ, εἴ ιαα 
115. ἰητετασεης ς 3. εἰς τὸ ἕλος} ΠΊΑΓΡΌ, .«..- τ σει (ἀπ λείπει, υἱ 
ἰηάίςει ας ἴῃ (οάήά. ποῃημ}}}5 ἀεξ δ ) 64. ἐπ βαρπο ὅγύ. ἱπ 

:αϊμάε μπαμι Ἀτιη. 2. τοαρὼ τὸν ποταμ.] περὶ τὸν τσοταμ. Ογτ. 
Δ1.1. ᾿ς. μεπες βυνίωσι Αγαῦ. 23. σά τίρανε βωνὶὲ Αττὰ. τ. α. 3. αἰϊ1- 

4υς. ΔΙπι. Εα. 

ΙΝ. Καὶ κατεσκ.} 4ρεεκΙαδαϊεγ ἀμίοπ δῖαν. Οἴἶτοσ. κατεσχό- 

πενεν) κατεσχοπευσεν 14, τό, 32, ς2) ζ45 47) 64) 72, 77). Οϊ. Νὶς. 
απεσχοπευεν 305 118. ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ] πιᾶγρο ..... ἀρὼν ἡ μρία 
(ῆς, δῃ του Αα ὧν ἢ Μαρία )) 64. μακρόϑεν] α ϑἴαν. Οἴτζγορ. 

Ατηι. 2. μαδεῦ] α 72. δῖαν. Οἴτορ. ἐδειν 19, 53» ξ 9 73» 75) 82) 

131), 11ς. Αττῃ. 1. 2. 2. αἴ!αμε. Αππ. Βα. κέ υἱήξαιί δῖαν. οί. 
“ἴ., Χ, 130, 12ς. ΑΙεχ. αὐτῷ} αἀντὸ τό, 18. αὐτὸν ΡηπΊο, 
(ςὰ ν ἀεἸεῖυπι, 75. κα 53. 

Νν. Κατέξη δὲ] α δὲ γ2. Οδοῦζ. καὶ κατεξη ἰοτῖς 122. ςοπς τό, 
130. Αἰτῃ. 1. 2. 3. δἰΐφυε. Απη. Ἐά. -Ἐ ἑμης δῖαν. Οὗτος. ἐπὶ 
τὸν τ.) παρα τὸν τ. τοό. εἰς τὸν τ. τό. ἐπ βευΐο ϑῖαν. Οἴἶτορ. 
Αστη. 1. 2. 3. αἰΐψυς. Αττη. Ἑά. τοταμ. τ᾿ --ποταμ. 29] κα α]- 

ἔτ Γαι εἴ 1185 115 ἰητε]ασεηϊ, ς3,) 78, 128. 120. αὐτῆς] κόι:, 
1ού, 132. κα [επλεὶ, (δὰ Παδεῖ {επηεὶ (πᾶπὶ ἰῃ ἀυοθιι Ἰοςὶδ παρε ἢμης 
:εχῖυ}) 33. με Αγδὺ. 1.2. σοαρὼ τὸν τ.} ἐπὶ τὸν τῦ. 30, 37 
15 ῆς, ςύ, ς 79, (9, 131) 132, 134) 11-ς. (ΟΠΊΡΙ. ΑΙεχ. «αὐ γίραν 3μ- 
αἱὶ δῖαν. Οἴτος. καὶ ἰδοῦσα} (δουσα δὲ ἴῃ ἀπὸ ἴοςο ({πἀ ἴῃ αἰΐο 
αν Αι.) 37). 8ιν. Οἴἶτορ.. τὴν ϑιδιν)] α τὴν 37 δῖ8,) ςς. Ογτζ. ΑἹ. 
ἱ, Ρασῖς ἱεουπάλ, 248. -Ἐ ἐπ ραίμάς ἡ] ς Αττν. τ. 3. αἰϊΐφυς. Αγπὶ. Εά, 

᾿ϑέξιν} ϑειδιν 12). ϑειξειν 83. εἰ ἧς, [εἀ ΙρεΓ εἰ ἴῃ υἵγααις νοοῖς 
ἅν Ιαδὰ {οτἰδίτυγ η Του πάλ τηδηυ, 11. ϑεδην, {πὰ εἰ εταῖ, οἱ ἡ ἰηίεσταη), | 

ΝΙ. ϑιέιξειν Χ. ϑιξδην τς» ς 5) 75: ΑἸΔ, γε. ΑἹ. 1. ς. ϑηξιν 4 
134, ϑηδην 14) τό, 2:,) 32, 37 ὈΪδ) 52, 53) 54η)61, 64, ὃς, τού, 

118, 132, 135. (δ. ΝΊς. πιᾶγρο κιδωτον τταπύυρου ϑηξης 14. 96, 
ὥαπυρου 81. ϑηκην Οοαιρὶ. ΨΊάε δὰ σαμ,. 3. ἐν τῷ ἕλει) ἢς ἴῃ 

τοδυρι ἶδιι5, [δὰ 1 ἴεχῖι! τωρ τὸ ἐλος, 8ςζ, 12). «Ὁ ἐδ). Αἰτῃ. 1. 2. 

3. αἰΐχυε. ΑΔπῃ. Ἑά. τὴν ἅδραν) α τὴν 1.18. Μαρικίαε εἰας 
Αταῦ. 3. αεοῖζ. Ἐ απαπὶ Ασπι. 1. -Ἐ αὐίφκαπι Αττη. 2. ἀνεί- 

λατο] ἀνείλετο τό, 18, 2ς, 32, 37 δῖβ, ς2) 57) 645 73, 74.) 78» τοῦ, 
107, 1ο8, 130, 134.) 135- Ογγ. ΑἹ. 1. ς. δὦὐ μι ειρἑεπέμε Οορῖ, 

Μυκίρενε Ἄτην. τ. 2. 3. αἰΐφυε. πῃ. ΕἘὰ, Ὄχέγαχί ὅ5γγ. 

ΝΙ. ᾿ἈΑνοιξ. δὲ] εἰ ξεπὶ σρεγίγε! ΑΥΔΌ. 1.2. κἰ σπηε ἀρεγμίι δῖαν. 

Οἴτορ. εἰ αρεγεΐ Οδοῦσ. κα δὲ Αττῃ. 1. 2. 3. αἰϊΐψυς. Ατπι. Ἐά. 
Ἔ εαρ είαπι Οδοῖσ. “Ἐ τ απι Αταῦ. 3. σαιδιον κλαῖον] τεαιδιον 

κλαίοντα 7ς. και ν σαιδιον χλαιοὸν 1... ρμεγμίμρη, εἰ βευΐέ ῥκέγω- 
με Ἄττῃ. 1. 2. 3. αἰπαυδ. Ασγῃγ. ΕἘά. ἃς ὦ ἐηξαπίσπι, εἰ ἰηξαπς ἥεπε 

(ῆς, οσυπὶ ἀυοδιυς ἰἰς ὥσιΐ5) ΑΥΔΡ. 1. 2. ἐν τῇ 3. ρυπιϊταης ὧν 
ΑἸεχ. Ατϑῦ. 1. 2. ργαυηίτεῖς κς (Πς) 64. ϑίδει} ϑιδη ας ὃς, 

ΑἸά. Ογς. ΑἹ. 1, ραγῖε ἐξουπήδ, 248.. ϑηξει 74» 1234: 9ηξη τ6, 18, 

2Κ,) 327) 37 018, ς2,) 53) 547 59) 61, 64. 72, τού, 1τοϑ. 130, 1325) 13ς. 
Ὅς. Νὶς. ϑειξει, 164 υἱγιμηααε εν μΑθεῖ ἡ Γιρτγαίοτιρι. πιᾶπὺ Τδοιπάλ, 
1. ϑύήκη Οοπιρι. Ἑ ἡδις Αἰππ. 1. 2. 3. αψας. Ατ. ἘΔ. καὶ 
ἐφείσ.} α καὶ Ατπι. σ᾿. 2. 3. αἴἥθφυε. Αστη. Εα, αὐτοῦ} α Οεογρ. 

καὶ ἔφη---.χαὶ εἶπεν ἴῃ σοπγ. 7} αὶ μγίπηα εἰ φυας δἰ5 ἰηϊοαοοης ς 2. 
Ηαδυΐς ἔοσῖε Οοάεχ, οἱ εἰ 41}: Βυυεσιηῖ, καὶ εἰπὲν ἰη πόας ἰοςο. 
ἔφη] εἰπὲν ςς, τό, 61, )ς, τ1ς. εἴ ἄς, ἰῃ ἀυο, 1οςἷ8, 37. τῶν 
ἙΦρ.} τῶν ποῃ Ἔχρηγηϊτυν ἱῃ Οοάά. ςοπηρίυσθυ9 Αγπιεηΐς, ᾿ΐσεῖ εχ- 
Ρτϊπιδος δγουΐϊυπι Αται. 1. 2. 3. Ατσι. Ἐά. τοῦτο) α Αἴῃ. 3. 
αἰΐφας. Αἰπο. Ἐά. 

ΝΙΙ. καὶ εἶπεν) εἰπε δὲ 19», 715, 75) 118. Ἔ ἀντὴ ξ9, Αὐδῦ. 
“τ 

.] 4 λ Ἢ 

εἰς αὐτὴν] ιν ἃ. ἢ αἀδιλφὴ αὐτοῦ] δϑιυτου ἢ αϑελφη 18. κλ Οεοζζ. τῇ 
ϑυγ. Φαραὼ) α ςς. ϑέλεις}) ϑέλης τό, ς ςν 130. γυναῖκα) 
Ἔ ὑπαησι Ατὐπι. 1. 2. 3. δἱϊϊΐφιθ. Ασπι. Ἐὰ. τροφεύουσ.} τρεφουσ. 
γι. ἐκ τῶν Ἑξρ.} α ς2, 72. ἀπὸ τῶν Ἐξρ. ᾽ς. χαὶ 3ηλ.] 

του ϑηλασαι 2. ϑυηλαΐσει] ἢς ἴῃ Ἑἢαιδξξ. τιέπογε Αἶεχ ϑυλαάθη 
11. δΛιρὶε Ατην. 2. σοι 8] κα 59, 78. τὸ τσαιδ.} -Ἐ τοντὸ 
19.) 1098.0. ἀκης φκεγμίμη ΑΥΆΌ. 3. 

ΝΠ. Ἡ ϑὲ εἶπεν ὅκο.} εἰπε δὲ ἃς. Ν]], 2ξ, ξ7ν ς8, 72.) 2ζ9 7 
129. ΟὐΟμρΡὶΙ. εἴ ἧς εχ Τςοῖτ. ς6. καὶ εἰπὲν δίς. Χ, 18, 19, 30, 37 δῖ5, 

ξ39 ὅτ, 739 849) τού, τοῦ, 118, 12ς. ΑΙά. Ἰαπιαίς. ἰϊ, 2366. (ορι. 

δῖαν. εἰ ἢς, φυδπίωπι νἱἀείας, 132. εἰ ἧς ρῥῇπιο ζ6. ἢ δὲ ϑνγατὴρ 
Φαραω εἰπὲν γ6. ιδὲ εἰπεν' (ἢς) ὅς. ς9ς. λ΄ δὲ Οϑοτρ. Ασπῃ. 1. 
2. 34. αἰἴφιθ. Αὐταὶ. ἙἘὰ. ἘΦ αὐτὴ ὍῪἼΙ, Χ, 14, τς, τό, 18, 19, ἃ τ, 

20, 30, 32, 37 δῖ8, 52, ζ37) 847 55, τύ, ς7) 58, 9, 61) 64, 71, 72) 73» 
γ4,) 79 γ65 77) 84. τού, τοϑ, 118, 129, 130, 131) 134. 13ς. ΟΟμΡΙ. 

ΑΙά. Αἴεχ. (δἷκ. Νὶς. ᾿απιαΐς. ]. ς. Ὁορῖ. Αταῦ. 2. εἰ ἔς, υἱ νί 46. 
τι, 132. ἡ ϑυγ. Φαρ.] , τού, το7. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματα ἐεουπάα, 
248. κα δῖο γ6. ἐλϑοῦσα δὲ] ἀπελϑουσα δὲ 10, 32) ς ς» 74) 84, 

τού, 1τογ, τοϑ, 118, 124. Ογτ. ΑἹ.]. ς. 

φενὶ! Ατπγ. 1. 2. 3. αἰϊΐφυς. Ατπν. Εά. νεᾶνις) ἡ νεᾶνις ΠΝῚ], 

16, 18, 19, 2»), 29, 32) 37 8) 52) 53», 53» σύ, 59, 61, 72) 74) 75» 8. 
τού, 107, 118, 128, 130, 131) 1329 134413ς. (Οὐοπρὶ. Αἰά, ΑΙεχ. 

σι. Νίς. Ογτζ. ΑἹ. 1. ς. Ασπὶ. 1. 2. 2. αἴϊαυς. Αγσαι. Ἐά. ἐκά- 
λεσὲ] εἰ νοεανὶ Ατὴ. τ. 2. 3. αἰὕφιε. Αγῃι. Ἐαὰ. τον “αιδιου) 

τως Αταὺ. τ΄ ἃ. β 

ΙΧ, Εἶπε δὲ] α δὲ Οορί. Οεοτρ. 
Ἄγτῃ. Ἐά. 

Ῥατῖε εουηάήα, 248. 

εἰ ἀϊχὶ! Αττὰ. τ. ἃ. 3. αἰϊϊσυς. 

μοι τ} ἈΆτΩΌ. 1. 2. Οεογρ. Αππῃ. 1. 2. 
4. αἰϊϊφυς. Ατηλ. Εά. τοῦτο} , Ατγτ!. 1. 2. 3. αἰϊΐψυς. Αγῃ. Εά. 

μοι 25] α ἈΡ. τ. 2. 3. Αγπῆ. 2. ἐγὼ δὲ] εἰ ἐδο Θεοῦ. Ατπί. 

1. 3. αἰϊίφυς. Ατγπι. ἘΔ, τὸν μισϑόν] - σου 128. ΑἸά. Ατγλθ. 

1. 2. Οορί. νιεγεκάες ἱκας Αττη. τ. 2. 3. αἰϊϊαυς. Αση. Εά. ἔλαξε 
δὲ] καὶ ἔλαξεν Τλαιπαίς. ᾿1, 266. Θεοᾳ. Αὐπι. 3. αἰΐΐᾳυς. Ασην. Εα. 
ἡ γυνὴ] πιαίεν Οεογς. ἐϑήλαζιεν}] ἐϑηλασεν Χ, 37 δῖ". Ἰαπηδίς. 
Ἰ. ς. Ογε. Αἱ. 1. ς. αντὸ] αὑὐτον 7ζ. 

Χ. ΑἊϑρ. δὲ] πιᾶγρο ριπια πιᾶπὰ γραψαι καὶ αδρ. 8. καὶ α. 
τοῦ. Ατπι. 1.2. -Ἐ ἤδη Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖε Γεουπάδ, 248. α δὲ Οφογρ. 
Αγ. 3. αἰϊΐφις. Αππὶ. Ἑά. ἀδρυνϑέντος} αδρυϑέντος ς-2. αν- 
δρωθϑεντος τς. ανδρυνθέντο; Χ, 1ς, τό, 18, 2ς, 30, ς3, τό, ό:, ὅς, 
)1,) 72,9 73. 745) 759 78, 84) τοῦ, 1079 1οϑ, 118, 130,111)11ς. (οπρΙ. 

Ογγ. ΑἹ. 1. ς. Οεογα. Αγπ). 1. 2. 3. δίαυς. ἄστη. Ἐά, ἢς ἰοτῖε 1232, 
ἢς ἴῃ πηο ἴοςο, Ἰίςεῖ ἴπ δἰΐίο υὐ αῖ. 37. ἀνδρυϑέντος ἱπ τεχῖι, 14 
Τυᾶῦρο Ὀγὶπια πιδηι,, αδρυνϑέεντος, ς8. αὐτὸ ,Δ. Ὅροι. ἐγε- 
νήϑη αὐτῇ] ἐγένετο αὐτῇ 32) 129. ΟΟΠΡΙ. ,α αὐτῇ 132. δερερὶ! 
ἐδεα Ατπι. 3. αἰϊίᾳφυς. Αταν. ΕΔ. υἱὸν] -Γ σιορηομηι Αττα. τ, 3. 
αἰαυς. Απη. Εά. ἐπων. δὲ} εἰ φοταυὶ Αταλ. τ. 2. 3. δἰ σας. 
Αται. Εὰ. αὐτοῦ) ἐδ δῖαν. Μοίᾳ. Μωυσῆν] Μωυσὴ Χ, 14,29, 

40, ξζ. ξ7,)61, 82, 118, 131. ΑΙεχ. Μωσὴ 18, 37 ὃ], (2, ξ4) 7ζ, 

1320. (Αι. Νίς. ῇο, [εὰ ἔμρεῦ ὦ {μιρτγαίςγιρι. υ, )22ὥ. Μωσην ς3. 
Μω-ῆς Οντ. ΑΙ.]. ς. Αἴτη. 1. 2. 3. δἰϊἴφιο. Ατηχ. Ἐά, λέγασα) 
α Ἄσιη. 3. ἐκ τοῦ ὕδ.} ῥγαοπιϊυης οτι Χ, 35, 84. Οοπιρὶ. δϊαν. 
Οἴἶτορσ. ργαπηττις οτε εχ σοῦ. τό. γα πιτς Ἰάςπ) ἰῃ οΒδγαέξ. τηΐ- 

ποῖὲ ΑἸεχ. -Ἐ ἐπε Αὐταὶ. τ. 2. 3. αἰΐφυε. Αππῃ. Εα. αὐτὸν) 
α 29. ἄντο ζ9, 78, ὃς. αὐτ. ἀν.) αν. αὐτ. ΝἼ], Χ, τῷ, τς.) τό, 

2) 30), 32) 37 δ᾽5, 54) ς 5) ξό, δ, 59, 6:1, 64, 72,5 73» 74» 75» 76» 77» ΄ 

γ8, 84, ὃς, τού, 1ο7, 130, 131) 1322, 124η,11ς. ΑΙεχ. Οαϊ, Νὶς. γε. 

ΑΙ. 1. ς. 8ϊδν. Θεοῦ. Αττῃ. σ. 2. 3. σας. Ατπὶ. Ἑά. ὀ ἄνειλύ- 

τρὸς αὐτὴν] αὐτὴ ἰοτῖς 132. ςεπε )ς. Ογτ. ΑἹ. ἡ, 

ΚΕΦ. Π. 

ἄ. 

δι 

7. 

Ιὸς 

ἸΏΔΓΡΟ καὶ ἀπελϑουσα 64.' 

γ7) 



ΚΕΦ. 1]. 

ΣῚ. 

Σ2. 

16. 

17. 

Ε .] 

λέγουσα, ἐχ τοῦ ὕδατος αὐτὸν ἀγειλόμην. 

Ο Δ Ο Σ. 

Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς ππολλαῖς ἐχείναις 
μέγας γενόμενος Μωυσῆς, ἐξῆλθε πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραῆλ' χατανοήσας δὲ 

Ἁ ΄ » Ὁ δ “᾿ Ἅ» 3 , 7 “ἍἌἍΛὄἕε ρω ᾶΔΔΦΘοΟΟαΕεΕ δῷ ΓῚ “Ὃ ρΦ 

τὸν ῦνον αὐτῶν, ὁρᾷ ἄνθρωπον Αἰγύπτιον τύπτοντα τινὰ Ἕ δραῖον, τῶν ἑαυτοῦ ἀδελφῶν τῶν 

υἱῶν ᾿Ισραΐἥλ. 

ἔχρυψεν αὐτὸν ἐν τῇ ἄμμῳ. 
ξ΄ ", ’ σῷ » μ᾿ ᾿-, ξ΄ -ἂ ΄ Ἁ ,΄ 

πληχτιζομένους" χαὶ λέγει τῷ ἀδιχᾶντι, διὰ τί σὺ τύπτεις τὸν πλησίον : 
“΄ ΪἷΝ ἐγ .,5", »»», ες "Ὁ -ι«- τ» “᾿ . ᾽ὔ ΓῚ ΄ 2. ὦ ν Ν 

χατέςησεν ἄρχοντὰ χαὶ διχαςὴν ἐφ᾿ ἡμῶν; μὴ ἀνελεῖν με σὺ ϑέλεις, ὃν τρόπον ἀγεῖλες χϑὲς τὸν 
3 ; ϑ 7 Ν ἰων " Ψ }] φ 3 , , φ; Ἁ, ει" ων 

Αἰγύπτιον ; ἐφοδήϑη δὲ Μωυσῆς, χαὶ εἶπεν, εἰ οὕτως ἐμφανὲς “γέγονε τὸ ῥῆμα τοῦτο. 

Περιξλεψάμενος δὲ ὧδε χαὶ ὧδε οὐχ ὁρᾷ οὐδένα, καὶ πατάξας τὸν Αἰγύπτιον, 

Ἔξελϑθων δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ, ὁρᾷ δύο ἄνδρας Ἑδραίους δια-- 

Ὁ δὲ εἶχε, τίς σε 

Ἤχουσε 
Ν Ν “" .,Ὁ φῷ . 3 92 3 φῶ ἴω » », . ρ᾿ ϑιΝ 7 

δὲ Φαραω τὸ βημᾶ τοῦτο, χαι ἐζήτει ἄνελειν Μωυσῆν" ἀγεχωρησε δὲ Μωυσῆς απὸ προσώπου 

Φαραῦ, χαὶ ὥχησεν ἐν γῇ Μαδιάμ" ἐλϑὼν δὲ εἰς γῆν Μαδιαμ, ἐχάσισεν ἐπὶ τῷ φρέατος. Τῷ δὲ 
ἱερεῖ Μαδιὰμ ἦσαν ἑπτὰ ϑυγατέρες, ποιμαίνασαι τὰ τρόδατα τϑ πατρὸς αὐτῶν ᾿Ἰοϑόρ' ἘΠ ΕΑΣ 

γενόμεναι δὲ ἤντλουν, ἕως ἔπλησαν τὰς δεξαμένας, “ποτίσαι τὰ πορόξατα τοῦ τατρον αὐτῶν 

᾿Ιοϑύρ. 

μλν] ἀνειλᾶμιν 1]. αἀνειλαμὴν ς8, ςο, 82, 111. 
Σεϊϊᾳυο νοςΐ5 εχοϊίο, 1322. ἀνφεέλομῆν 72. 

ΧΙ. Ἐγῴώ. δὶ}, ς3. α δὲ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπε (εευπά, 4ς4. Οφοεξ. 
εἴ "ηῆν. “Α' Ατίῃ. ι. 2. 3. δίᾳυε. πῃ. Εὰ. ταῖς ἡμέρ. ταῖς 

πολ.) , ἡμέραις ρεΐϊππο: πιπο εχ οοῖτ. ταῖς τ. πμιρ. τό. , ταῖς 
'ολλαῖς 78, τ29. ᾿απιδίς. 1ἱ, 1 ς τ. ἐκείν.) α Αἰπῃ. 1. ἃ. 3. δὶ} - 
φιε. Απῃ. Ἑα. Μωυσῆς) Μωυσσὴς ΑἸά. ὁ Μωυσῆς Ὠαπιαίο. 
ἷν ς- Μῶωσης τς, 2ς, 37. 53,» 71) 72. 739 1ού, 131. ΑΠΏ. 1. 2. 3. 

αἰϊαυς. Απῃ. ΕΔ. ἐξηλϑε} α (ἅς) ς9. οἵ εχ δῖαν. Οἴζος. 
Οεοῖζ. τοὺς υἱοὺς σρ.}] α ς9ς. κατανοήσας] οὐψγυαυίι Οεοτς. 
δὶ 23), Οεοῖζ. Αστη. ᾿. 2. αθψυς. Απη. Ἐά. τὸν τσόνον] ἢς εχ 
ΤοΙγ. (οὐ τῶν τσοόνων ρείπιο, 37. τῶν πόνων 18. ἐαόογει Αἰτὰ 1. 2. 3. 
δ ηυε. Ατπι. Εὰ. ἄνϑρωπ. Αἰγ.} τταιδιον Α,γ. 107. Διγ. αν- 
δρα 110. ανϑρ. τινα Αἰγ. 32) 82. σἵγανι καππε “Ἐκ γρείασι Αττῃ. 1. 2. 
3. αἰίᾳυς. Α΄τη. Βά. τινα Αἰγ. ανδρα 14) τό, 2ς, ς2,) ς4) ς7, 73» 
47. 78. (κι, Νίο. τινὰ Ἕζραϊον) α Ἑδραῖον 9. κα τινὰ (2. 
(γε. ΑἹ. 1. ς- των ἰαντὰ αδ.} των αδ. αὐτου Ν]], Χ, 14, τό, 18, 

4ς) 32) {2, ζ4.) 73» 74» 77. 78») 84, ὃς, τού, 107.) 130, 134. 13ς. 
Οοιρὶ. Αἰεχ. (δι. Νίς. Απῃ. 1. 2. 3. δίαυε. Απῃ. ἘΔ. τὼν αδι 
ἑαυτοῦ γε. ΑἸ... ς. τῶν αὐτου αδ. 30. )ς. ἕνα τῶν αδ. αὐτὰ 120. 
ΤΟΆΓΡΟ τῶν Εζραιων ό4φ. τῶν νἱῶν 1σρ.)} α .8. α τῶν 118. 

ΧΙΙ. Περιθλ. δὲ} περιδλέψας δὲ Ταπιδίς. τ, 3:1. καὶ τεριδλ. 
19, 108. κ,. δὲ ς2, 118. Ωεοζ. ΑπΏ. τ. ἃ. 1. δἴφυε. Αστι. Εά. 
οὐδένα) οὐδ᾽ ἵνα .8. καὶ ταταξας) σαταξας δὲ Χ, 18, 19, 7ζ, 
108, 118. τὸν ΑΙγ.} ἐκπς “Ἐχζ,χριίαιε Αταῦ. 1. αὐτὸν] α 'ξ9. 

ῬΗΐο 'ἴ, 94. Οὐοις. ἐν τῇ ἄμμῳ] υκὸ τὴν αμμον ό:. 
ΧΙ]. Ἐξελθὼν δὲ} ε, εχτεῦκι: “ΑἹ Ατδῦ. 1. 2. οἰ ωνοδμε Ἀττι. 

1. ἃ. δἴφυε. πη. Εά. τῇ διυτ.) α Οντ. ΑἹ. 1, μαπῖε (ςσυιάλ, 
2ς2. βοβ ἦκμεης ἀΐειε Αταῦ. τ. 2. Ἑζραι.) α Παπιαίς. ἰδ, 3ς:. 
διαπληκτ.) - τρος αλληλους 71. Οομ. τῶ αδικ.) -Ἔ ἡ δονανε 

Αταῦ. τ. 2. Ρπεπη τι ἀοαυ σὲ ἴῃ (Ἰοάϊολυυς Ατἰππεηὶ5 αἰϊφυΐυι5, πε- 

4υε νεῖὸ ἰῃ Ασπι. 1. 2. 3. Απη. ἕἘὰ. διὰ τί] ἐνατι 19, 1οϑ. (γτ. 
ΑΙ. ᾿, μαπῖε ἱεευπάλ, 2ςς, (κά υἱ ναι. 2.2. σὺ) ΑὙὟῚΙΙ, Χ, τῷ, ᾿ς, 

16, 18, 1ς, 10, 32, 52) ςγ7) ὅ, 71. 72), 73» 74. 75ν 76, 77» 78, 8 ς, 
ιοό, το), ε18, 130, 134, 131ς. ΑΙεχ. (δι, Νὶς. ᾿θδιδίς. ]. ς. Ατσῃηι. 

1. 2. 3. δἰηυς. Απῃ. Εά, βαθεῖ ἔρια ἰΣπεᾶπὶ ς0. τὸν τλησ.} 
τὼ ὕλησ. 2ς. σου τς, )ς) )8. Τεπ. Αταῦ. 3. 

ΧΙΝ. εἶπε) - αὐτω )ς. Ατδδ. 1. 2. σε] “Ἢ τἷν, ἴῃ οδίι 
γοςδῖνο, ρΓΑ ἰἰπεαῦπι ἃ ρεπηλ πιδηῖ, Απῃ. ᾿. ἘΦ νσαπε Απῃ. 3. 
ἄρχοντα) τοδῖξο ᾿ς εἰς ανδρα 64. καὶ δικας.} η διχας. Ν]]. 

Ταῖ. ἡμῶν] πμας 14) τό, 2 ς, 30, 32, 37, 52) 53» 64) 56, 72, 73, 
74.) 73» 77ν 78. 82, 1τοβ, 118, 120. (οπρί. Αἰά. (αι. Νις. ΟἸυγζ- νὶ, 

1120. ἰχ, όγ4. χ, ς46. χὶ, ςο. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ἰοουπάλ, Δ ς2, 2ςς. 
Ταπιδίς. ἰδ, 3ς 1. Ῥγοζορ. ἴῃ (αι. Νῖς. ς66. ἡμᾶς ἐς οοττ. {ργα Ἰπελγὶ 
ουπάξε πιδηι5 ἐς. μὴ ἄνιλ.} ἡ ανελ. Υ11, Χ, τό, 18, 2 ς, 29» 

332) 52, (4) ςς, τό, ςγ, 64, 73, γ6, γ8, Βς, 129, 130, 131, 13{. ΑἸεχ. 
(αι. Νὶς. Ονυτ, ΑἹ. 1. ες. ἢ μὴ υὔάπιχὺυς ἰεξίομπειι ἐχρεϊιιυης 
Αγδ. τ. 2. με] με ἄρα ΟἸυγῇ ἱ, λος, δὰ υἱ Ν δῖ. 4118] ρἱυ5 “επιεὶ. 
α τοι. Απῃ. 2. σὺ) α ς2. Παπιδίς. 1]. ς. σοῖς. Αστι. σ. 3. 
αἰίᾳυε. Απη. ΕἘά. , Ομεγί, νὶ, 220, (πὰ δαθεῖ 4110]. ϑέλεις) 
ΤΟΔΓΡῸ λέγεις ὁ. ὃν τρόπον] ὦ τροπω 7.. χιϑὲς) ἔχϑές 1], 

Χ, 20, 129. 134, 13ζ.- εἴ ἢς ρῥεηιο, (δὰ πιης ε δὺ ἰηϊῶο εσαΐ. 1]. 
ΧΙ. τὸν Α,γ.] α τὸν Αἰγ. 37. τὸν Αἰγ. ἐχϑὲς τς» (6. τον ΑἱἿγ. 

᾿ χϑὲς 14) 16, 18, 2ς, 32) ς2, ς4) 57, 58, 64 72, 73» 77, 78,» 84) 8 ς, 

Παραγενόμενοι δὲ οἱ “σοιμένες ἐξέδαλλον αὐτάς" αναςὰς δὲ Μωυσῆς ἐῤῥύσατο αὐτὰς, 

Αἴεχ. δι. Ν'ς.σ. εἰ ὥς Ογτ. ΑἹ. 1, ρβασῖε ᾿σουπά, 

ἐφοῦ. δὲ] , δὲ Ατιῃ. 1. 2. 3. αἰϊίφυς. 
ι18, 110, 111. 

4ςς, εὰ αἱ Ναῖ, ἃς. 
Απη. Ἑά. Μωυσῆς) Μωσης 2ς, 32, 37, ζ2) 53, 135. (ἱ. Νὶς. 

Οεύῖζ. ὁ Μωυσῆς [εαπιλίς. Ἰ. ς. εἶπεν) λεγε 19, 1οϑ, 118. 
εἰ οὐτ.}) α εἰ 83. ὠσει ουτ. υἵ ν!θεῖυΓ, ς0. ἐμφ. γίγ.} γέγ-. ἐμ. 

14, τό, ἃς, 32) ς4, 47ν 73» 77» γη8, 130. (Δι. Νὶς. παποδμμ λέ 

δῖαν. Οἴγοχ. τούτο---τοῦτο ἴῃ ςοιῃ. 1-ς.}] α δϊοσυι. εἴ αυκ ἰἰς 
ἱπιετμδοεπὶ 16, 131. κ Τοῦτο ἰῃ Βος οοπιπιᾶῖς ΑΓγαι. 1. 2. 3. Δ] 1ἴ4ιις. 

Απῃ. Ἑά. 

Χν. Ἥκ.---Μωυσῆν] α υἱτυπιαυς εἰ φυα ἰἰ5 ἰηιοηδοεηϊ 71. 
ἤκουσε δὲ] καὶ πχουσε ςΆ, τού. Ατπι. 1. 2. 3. αἰΐφυε. Απῃ. Εὐ. 
α δὲ Οεο,. Φαραὼ 1] “ Ῥέαναο Αταῦ. 1.24. τῶτο]  Ομιγί, 
νἱ, 32ο. Απῃ. τ. 3. δΐᾳφυς. Απῃ. Εά. Μωυσῆν) τὸν Μωυσην 18, 
17, ξζν 74.118, 129. (οιηρί. Ογε. ΑἹ. 1, ρᾶπε (εουπάδ, 2.2. τὸν 
λίωυσῃ ς3. τὸν Μωσὴν ςό, 132. αἀντὸν ᾿Ιοό. αντὸν τὸν Μωυσὴν 
(θη: ἰοξείοις.) γ4, 84. 134. αὐτὸν τον Μωσὴν 107. δὲ 2} 
κα Ὅροι. Μωυσῆς) Μωσης ς3, αἰϊΐΐφυς. Αἀπιϊτας αὐξ οπιϊῖυει 
Εἰτεταπὶ υ ἤπε αἱ] ςοπζδητία ( οἀϊςες, εἰ ργδξεῖρυε γεςοπίοτοσ. ὀᾧκη- 
σιν) κατωχισιν 16. κατωχησιν ΝΠ], Χ, 14, 18, 10, 2» 20, ξ2, ς 4, 

ς7, 58, (9, ὅψῳ 71, 72, 73» 74) 76, 77. 78, 83, 81, 84, ὃς, ιοό, 107» 
1οϑ, 118, 129, 130, 134) 13ς. (οατρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Ριἷο ἱ, 89. Ογτ. 

Α].1. ς. εἰ ἴ, ρασῖε ἐεουπάλ, 119. εἰ ἧς εχ οοχτ. ςό. ἐν γη] εἰς 
γν 1φ, 71. ἐν τῇ 132. ἐν τῇ γῆ Οντ. ΑἹ.], μεΐυς ς. Μαδιαμ 

..} α ἰϊεγυΐγυπι εἴ φυκ 115 ἰηϊεταοςας Χ, 74. Αταῦ. 
1.2. Μαθιαν ἴῃ ἡπόοῦςξ Ιοςο Οοπιρί. ἐλϑὼν] δηῖς ἤδῃς νοζεπὶ 
Ἰΐπεγα ἀνα (ἐρεῖς απ νεὶ ἐξ) ἔπι εγαία, ᾽ς. δὲ 3.1, Οεοτρ. 
ἰχάϑισεν)] ἐκαϑητο 7ς. ργαϑδπγτις χαὶ 72. Αγδῦ. 1. 2. σοῦ. δὲ 
110. τὸν φρίατος) α τοῦ ΑταΌ. 3. ρμήγωηπε μπεπε Ἅσαν. 1. 2. 3. 
αἰΐθαυς. Αστη. Εἰὶ. 

ΧΥ]. Μαδιὰμ) , γ6ό. Μαϑδιᾶν ( οχηρί. ἣσ. ἑπτὰ ϑνυγ.] 

ἔπτα ϑυγ. ησ. ςᾷ, 72. τοῦ πατρ. αὐτ. [19.} [οϑ. του πατρ. 
αντο ΥΙ], Χ, 74. 73. 76, 84, 107, 134. ΑἸεχ. αὐτῶν 15] ἧς οαϊαὶ 
Ρτὸ αὐτοῦ, φυοά μαρεῖ ΕΑ, Δ'ῖ. εχ ετοσε, υἱ ν]άεῖυτ, τυ ρορτδρδογυπι. 
Ηαῦεηι αὐτὼν (οαϊ. 11, ΝῊ], Χ, εἰ τεϊϊφιι! οηηςς, υἱ εἰ Ἐκά. ΑἸά. 

ΑΙεχ. (δι. Νίς. εἰ Νεγῆοηςς. Ιοϑόρ 13} Ιοϑωρ 2 ς, 32, ς2, 50, 
γ6, 84.» 1230.. Ἰωθωρ ΑἸΙά. Οι. Νίς. Ιηοεττιρ ἴῃ (αι. Νὶς. ςόρ. 
Ομγοηϊς. Αἰεχαπάσιηιιπθ. κα 29) 379 43) 72, 78) τού, τοϑ. Αγδῦ. -.Ἅ 
8. 3. Απῃ. 1. 2. 3. αΐᾳφυς. Αγηι. ΕἘά. πιᾶγροὸ Ἀλαροων! πιδηι σε. 

«εἴ δἷδν. Οἴτος. 1.9. 1"- 1.8. 2.7 ,. Ροϊτεπιυπι εἰ ςὶις ἰΐς 
ἐπιετδοςης 573) 78. παραγενόμ. δὶ) πιαραγεναμ. δὲ )ς. κα, δὲ 
ιοό. Οεοῖζ. Αγ. Εὰ. οὐαὶ (ὐοάά. αἰϊφυϊδυς Αγ. εἰ σηγμενωπ 

Ἀπη. 1. Ὁ αὐ σφκαμ ΑΥΔΌ. 1. 2. ἥντλ;ν] πλησαν γό. ἕως] 

ως οὖν (ῆς, ἰες. οὗ) ς1. ἔπλησαν) ἐπληρωσαν 72 118. τὰς 
διξαμένας) τα τοτιγηρια 7ζ. ΠΡΑΓρΡΟ οτισρας 64. ἙΕΠ᾿ ίοπε ρἱοῆε- 

ΠΙΆ : Ὡδιῃ νοςὲ σοτιρρα ἴῃ εούετῃ ἔξαίι αἴ! Πταγ ὁταεὶ ποήϊεγηὶ, 1ιὰ- 
θεῖ 'π υπ). δηχσυΐατί Αἰτη. Εά. (ςἀ ἱπ ρίυγα!! Οοὐά. Ατιηςεηὶ σοπν- 
Ρίυγες. Ἰοϑόρ 25} πιᾶγρο Ιοϑωρ ὅς. εἰ ἢς ἴῃ Ἰεχῖα γ6. Ἰωθώρ 
ΑΙά. ΟἸγοηῖς. Αἰεχαπάπηυπι. αὟ 1, Χ, τῷ, τό, 18, 2ς, 30, 32, 

37. 52) 43. (4, 58, 9, 71) 73) 74) 789 77» 84, ὃς, 1ού, 107, 118, 
130, 132, 134. 13ς. (ὑατ. Νὶς. (ορι. Αγδῦ. 1. 2. δῖαν. Οἴτγορ. Απῃ. 
:. 3. αἴἴᾳυς. Απη. Εα. 

ΧΝῚΙ. Παραγενόμενοι) ἢς εχ ἀυρ[ϊοἱ σοττ. πᾶπὶ ρείπιο ταραγε- 
νάμενος, 7ς. παραγ. δὲ] , δὲ Οδοῖγ. εε ,μειδὲὶ ρνασίεπιες αἰϊέ 
Απ. 2. 3. αΐᾳυς. Απῃ. Ἑά. ἐξίξαλλον] ὃς ρείπιο, (δὰ ἐξεξαλον 

ςς 

ΧΗ 



σιν. 

["] Ε Ο Δ 0Ο Σ. 
ΚΕΦ. Π, 

χαὶ ἤντλησεν αὐταῖς, χαὶ ἐπότισε τὰ ππρόξατα αὐτῶν. ΤΙαρεγένοντο δὲ πρὸς Ῥαγϑθὴλ τὰν πῶρ 8. 

τέρα αὐτῶν" ὁ δὲ εἶπεν αὐταῖς, διατί ἐταχύνατε τοῦ “παραγενέσθρα σήμερον; Αἱ δὲ εἶταν, 10. 
ἄνϑρωπος Αἰγύπτιος ἐῤῥύσατο ἡμᾶς ἀπὸ τῶν «ποιμένων, χαὶ ἤντλησεν ἡμῖν, χαὶ ἐπότισε τὰ τορό- 

ξατὰα ἡμῶν. Ὁ δὲ εἶτε ταῖς ϑυγατράσιν αὐτοῦ, χαὶ «ποῦ ἐςιν;, χαὶ ἱνατί χαταλελοίπατε τὸν 20. 
ἄνθρωπον"; χαλέσατε ὃν αὐτὸν, ὅπως φάγη ἄρτον. ἙΚατῳχίσϑη δὲ Μωυσῆς παρὰ τῷ ἀγϑρώπῳ" 41. 
χαὶ ἐξέδοτο Σεπφώραν τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ Μωυσῇ γυγαῖχα. Ἔν γαςρὶ ὃξ λαδοῦσα ἡ γυνὴ 22. 

ὄτοχεν ψἱόν: καὶ ἐπωνόμασε Μωυσῆς τὸ ὄνομα αὐτοῦ Γηρσὰμ, λέγων, ὅτι ππαροικός εἰμι ἐγ γᾺ 

ἀλλοτρίᾳ. Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς «πολλᾶς ἐχείνας, ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου, χαὶ 43. 

κατοςέναξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν ἔργων, καὶ ἀνεξόησαν' χαὶ ἀνέβη ἡ δοὴ αὐτῶν “πρὸς τὸν 

.2, ἐχ οοἵτ, 18. εζεθαλον τς, τό, 25») 32) 37, 52, ξς) 57, 59, 64, 73, 3: ἈΠίφυε. Ατπ. Ἑά. δϑαρίωγαμ τι. 2. αὐτοῦ] αὐτου ςο, τ8ς. 
14, 7ς» 77, 78. 84, τού, 108, 129, 1329 134. (ομρῖ. ΑΙ]ά. (δι. Νίςσ. ΑἈἸεχ. ΜΜωυση} 72. Μωυδεῖ ΑΙά. Αἰεχ. Μῶωσει 18, 35, ς5. 
Ὀγε. Αἱ. ἱ, ματῖς ἐδουῃάα, 110.) 252. αὐτάς τ" --αὐτὰς 4} α α΄- δῖ. Νὶς. ργφπιίπκυης τ Χ, 18, 84. ΑἸά. αυτω 1540. εἴ ἧς ὃχ 

τετιἴσ τ εἴ 4085 115 ἸαζοΠΔοοηΐ 13:1. ἄνας. δὲ] α δὲ Οδογζ. Αστη. 
:. 2. 3. αἴαις. Ασπι. Ἐά. αὐτὰς 25] -Ἐ και τα τροξαταὰ ἀντων 
πὸ τῶν τοιμένωῶν 129. Πιαθεῖ ἰάεπιὶ δά αἀἰταπηςπιπι πιᾶσρο 6. καὶ 
ἤντλτσ. αὐτ.}] καὶ ΝΙ], 19,» 29, 30, ς9, γ19. 8ς,) Ιοϑ8, 118, 1289 13ζ- 

οοττ. (ἰἰοεῖ αὐτω ροίξ ἐξέδοϊο λάϊάεταῖ) ςό. 
42) ς1. 128. (αἵ. ΝΊς. δίἰαν. 

ΧΧΙ]. Ἐν γ. δὲ λαξ. ἡ γυνὴ] λα. δὲ ἐν γ. ἡ γυνὴ 19, 108. χα 
ἐν γ. δίς, τού. Οεορ. λα. δὲ ἢ γ-. ἐν γι 118. ἐν γ. δὲ συλλα- 

γυναῖκα} εἰς γυναῖκα 

“ Οοτρὶ. Αἰεχ. Αγϑῦ. τ. 2. 3. κα γνυ. ΑἹ. ἱ, ραγῖε 1θοιιηάδ, τ19, {δὰ ξωσα ἡ γυνὴ Ογτε. ΑἹ. 1» Ρατίε ἐδουπάλ, 22. ,α δὲ Αστης τ. 2. 4. αἱ. 

μαδεῖ αἰ. -Ἐ ἀγκανι Απῃ. τ. 2. 3. 31|1|αυς. Αγηι. ἙἘά. ἐπότισε]ζ σαυς. Απῃ. Ἐά. -ἐ ἐα Οεογς. ἔτεκεν υἱὸν] α 78. εγεννῆσεν 
ἐποτισαν 30, 64, γ2. ὃς. αὐτῶν] τοῦ τατρος αὐτῶν 29, 13ζ. ὑὸν 121. ΑἸτΏ. 1. 2. 3. Δΐφυε. Απῃ. Ἐά. δῖαν. Μοίβ. ρερεγὶ ἐϊαᾳ 
Ονγτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖα ἐξειιηάδ, 110, ἴδἀ υς δι. δὶ. εἰ ἔς εχ εατ. ς-6. μίμηι (ῆ.) Οεογς. καὶ ἐπωνόμασε) καὶ τκαλεσε ς8, 72. χαι 
α Οορι. - ἐτεέχεν χαὶ ἐπωνομᾶσε 30. επονο ..... δὲ, αἱ νἱάδτιτ, 1.32. Μ. τὸ 

ΧΥΤΙΙ. Πάαρεγ. δὲ} α δὲ ς9ς. καὶ τσαρεγ. γ6. Οεογσ. - ἐς ὄνομα αὐτοῦ͵ α Μωυσῆς ΝΙ], τς, τό. ΑΙεκ. τὸ ονομα αὐτοῦ Μ. Κν 

(τοῖς. ῬῬαγουὴλ] πηᾶγρο ῥγϊπηᾶ πιάπιι Ιοϑὼρ 57. ἴοϑωρ ἴῃ ᾿εχυ 30, 37, 75, 8ς, 132. ἐἰωμ ΜΌ, Οεοτρ. δζοει ποπεεπ || ϑῖαν. 

19. 84. τιᾶπὺ ρεΐπια Τυργαίοτῖρι. ἡγοὺν Ιοϑωρ, ἐσχε γὰρ δυο ὅγοματα, Μοί. Γηρσαμ) Γιρσαμ, γς. Γηρσὲμ ΑΙά. 8[αν. Οὗτος. λέ- 
130. Ιοϑὸρ τρᾶγρο θς. ἴοϑὸρ ἴῃ τεχῖι 71, 73.) 74) 107, 1οβ, 118, γων} α 130. εἰ αἰϊείε ὔφοσσ. δϊείε Αὐτὴ. τ. 2. 3. δαυε. Ασα Ἑὰ, 
114. ΑΙεχ. δίαν. Οἴζγζος. Οδοῦρ. οἵ ἤς γτ. Αἱ. ;, ματῖες (ξοιπάδ, ὅτι} α Χ, τς, το, 118. ΑΙεχ, τσάροικος} ἀεεερέμ; ὅγτ. εἰμὶ 

110, ἰοὰ υἰ Ναῖ. «1. ὁ δὲ εἶπεν) εἰπὲν δὲ τιϑ. αὐταῖς] ἐν γ}] εἰμι εγω ἐν γὴ 71, 7ς. ϑίαν, Οἷἶτοχ. Αζει σ. 2. 3. αἴΐσυς, 
ν α74. 84) τοῦ, 107, 134. διατί) τι οτὶι ΝἼΙ, Χ, 14) τό, ι8,19.,Ὠ,Ο Απῃ. ΕἘά. ἐγὼ εἰμὶ ἐν γὴ 107. ἀλλοτρίᾳ] -ἢ ἐτι δὲ συλλαξασα 

85) 29) 30, 32) 37, 52, 43» 56, σύ, ς7, 48, 40, 64,71, 72, 73» 74.758». ἔτεκεν υἱὸν δίντερον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ονομα αὐτοῦ Ἐλιεξερ, ὁ γαρ Θεος 
γό, γγ,) 78, 84.) τού, 107, 1οβ, 118, 128, 129, 130, 132, 134. 1225. του τάτρος μου βοηϑος μα, καὶ ἐρρυσατο με ἐκ χειρὸς Φαραω ὃς, το, 

Οοτρί. ΑἸά, ΑΙεχ. δὲ. Νίος. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρᾶττα Τδοιπάα, 119, 2ζ2. 129. ἄς, πῇ. αιοά μαθεᾷς ἐπονώμασε, εἰ ἐξειλατο, 84. «τ ὥς, 

τι ς4. Ἐρ!ΙΡῇ. ἱ, ττο. τοῦ σψαραγ.} α τοῦ 4ς, 58, 72. σήμε- ἱδ αὐοὰ Πρβθεᾶῖ λέγων Ῥοΐξ ᾿Ελιέζερ, 83. ΑΙά, Ἐ ἄς, πἰῇ αυρὰ 
ρον] τήμερον Οοπιρὶ. ῬΏΪο ἱ, ςοό. α ἔκαάλεσε, εἴ α βοηϑος μου και, δῖαν. Οἴτοσ. -᾿ ετὶ δὲ συλλαβθουσα 

ΧΙΧ. ΑἹ δὲ εἶπ. καὶ εἶπ. τοό. εἰ ἐϊ!6 ἀΐχεγμμε Αττα. τ. 3. 81.-: ὀἌτεκέν υἱὸν, και ἐπωνομᾶσε τὸ ὄνομα αὐτου Ἑλιαζαρ ([ς) ο γαρ Θεὸς 
. || 4.ε. Απη. Ἐά. α δὲ Οεοτς. εἶπαν) φ'πον κ29, 37: 58, ζ9, 72, τοῦ πατρὸς μου βοηϑὸος μοὺ χαὶ ἐξείλετο μὲ εκ χειρος ῴαρκω. γ6. 

γ΄ ὃς, τοῦ, τοϑ, 128, 132, 13ς. ΑἸ. ΑἸεχ. ᾿Ογγ. Αἱ. ἴ, ρας ἐδουπάλ, -Ἐ τὸ δὲ ονομᾶ τοῦ δευτερου ἐκάλεσεν Ἐλιεζερ' ο γὰρ Θεος του τατρος 
1ἴο, 252. ΤηβΓρῸ αὐΐω 64. -ἢ ἡ Δταῦ. τ. 2. Οεοῦσ. ἄνθρωπ.) μου βοηϑὸος μου, καὶ ἐρρυσατο με εκ χειρος Φαραω ΨἼ1, 18, 19,29, 

"ΜΠ ἡ αἰ φεὶς Οδοῦς. -ἢ ὑπῆς ΑΥ̓ΤῚ. 1. 2. 3. δ φυς. Αττη. Ἑά. ἀπὸ 340, 32, 379) ς 85) 58, 59) 72, 74. 7, 84.) τού, 107, 132) 134. (ουνρί. 

τῶν τσοιμ.} ἐκ των τοιμ. 7ς. Ογτ. ΑἹ. 11. ες.  ἡίπε Αἰτο. τ. 2.3. ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. Οορί. - ἐδάφη, πίῆ αυοά͵, ἐκάλεσεν, εἴ α με ροίξ 

αἰαυς. Αγ. Ε΄. καὶ ἤντλ. ἡμ.} α Αἰδῦ. 3. κα καὶ Ατηϊ. 3. ἐρρυσατο, 52. -Ἐ ελάεπι (ὉὉ ὃκ ἴιΣ ἱεχῖυ Χ. -ξ φδάεηι, πῆ χιοά 
αἰϊᾳυε. Ασ. Ἐά. ἤντλησεν] σντλὼων ἡντλησεν ς8. ΤηΔΓρΟ ὃς αν πδιᾶρεδῖ λέγων ροίξ Ελιεζερ, εἴ ο δὲ Θεος, εἴ οπηϊτας ξονηϑος μου, 131. 

τλων 64. -Ἑ ἀφμαρι Ατίη. 1. 2. 3. ΔΙΠΖὰρ. Ατπὶ. Εὰ. ἡΜμ})] ΤἘ εδάεπι, πα αυοά πιδᾶ]ς οπμαιλ ἐπετῖης βοηθὸς μου, .21. -᾿ ελάσῃ, 
α Ἐρίρι ἱ, τζο. Αστῃ. τ. 2. 3. αἰϊίχιο. Αττῃ. Ἐά, ἐπότισε] πο. πῇ αυοά Α μου ροξ βοηϑος, ς6. -{- ελάεπ), εἰ φυοὰ Α εκαλέφεν, 

ν " τισᾶμεν ζ9, 725} 107. ἡμῶν} , ΥΠἼΠ,, τ4, τό, 2ξ, 29, 30, ς2, ζ(.,. 14γ16,2ς, ς4) 57» 64, 73, 78, 118, 130. (τ. Νίς. ἘἘ ἄς, ηἰῆ φυοάὰ 

ξς 7» 9, 739) 8ζ. 118, 1309) 13ς. Αἴεχ. (δῖ. Νίὶς, Οορῖ. Ογγ. ΑἹ. 1, Βιᾶθεας ἔδίιακαγ, εἰ ἀΐειι, τως ὅζο. σεοτζ. Ηος δἀάϊταπηεπίιπι, παθε- 
Ρατῖς ἐεουπάλ, 110, {εἰ μαθεῖ 41:0]. ἴυῦ αυοφις ἰῃ Αγδῦ. 1. 2. ἰεὰ ζγζαν, ποι Εἰ] ίεκεν, παΌδς υΐεγαια ; οἵ δὰ 

ΧΧ. Ὁ δὲ εἶπε} καὶ εἰπε τοό. εἰ ἐς ἀϊκὶε Ατὐτα. τ. 2. δϊφαθ. σνοςεπὶ ὕγζαν μαθεὶ πηᾶγρο, δας ἐδ, παι λέτε ππσίς οἱ Δεῖ, Αταὺ. τ. Ἐχ 
ν Ατηι. Εα. ταῖς ϑνγ. αὐτ.} αὶ 107. χαὶ 1] ΑΤΠΠΙῚ ΝΠ, Χ, ἘΕἘχοά. χνὶϊι, 4) νἱθεῖυς ἢυς ἰηνεθπι ἔς ἢος δήάἀϊτλπιοπῖυπι. 

14, τό, τβ, 2, ς2, 54) ς7) 59) 64) γ6, 78, ὃς, 11ς. Οσρῖ. δῖαν. Οἵ ΧΧΙΙΠ. Μετὰ δὲ] εἰ »ῳῇ Αἰτη. ἘΔ. συπὶ Οοάά. αἰϊφυίθυς Αε- 
τορ. ὕὕεοσσ. μιαθεῖ ἔργα ἰἰπεαπη ἃ πηδηὰ ἱεουπάλ, 129. Πλθεῖ 'θΏ πηεμΐβ. τὰς ἡμ. τὰς σολλ. ἐκείν.] τας πολλᾶς ημ. 78. κ ἐκεί- 
«Βαγδῶ,.. τηΐποτε Αἰεχ. - ο ανϑρωπος 72, 128. τοὺ ἐςιν) εὐ νας Θεοῦ. Αττῃ. 2. 3. δἰΐαυς. Αἴτη. Ἐμὶ. ὁ βασ.) -Ἐ ἐκεῖνος τ4ς. 

ἐς Α ὥεοῖσ. καὶ 25] κα Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρᾶττε δουηάα, τιρ, [δὰ παῦε. Οοῦρ. Αἰγύπτου) α 13ς. Οεοης. ρχβαπυτῖς τῆς ῬΒΙο ἱ, τ29, 
αἰθι. (ι, Ατιῃ. 1. 2. 3. δἰϊαυς. Ασπη. Ἑάὰ. καταλελοίπ.} κατι- ἔδά που ρχαβτηϊίς αἰἱθ. ΖΕ χρείανκν; Αὐτὰ. τ. ἃ. 3, αἰϊΐφυς. Αγπι. 

““ Ἂλιπατε ς4. [αργαίοειρί. ουτως ἃ ἱδουπάδ τηᾶπὰ 11. ργριιτίιης οοτως ἘΔ. κατεςίναξαν) ἀνεφεναξαν ς8, γα. κατερεικῷον Ψ11. ἐρ. ,., 

ἐφ 

νεὶ οὐτω Ν]], 14) τό, 18, 199 257 29) 30) 32,) 37». 529 ζ3) ζῳ ςό, ς7, ναξαν Ἐπΐ. ἴῃ ΡΙ͂, 684. ᾿Γεοσοτεῖ. ἢ, 1182, τς 5. εἰ ὅς ΡΗΙΐο ὶ, 448, 
ς8, 9, 64,.7)1) 729 74, 76, 77» γ8,) 83» 84, ὃς, τού, τογ, 1οϑ, 118, ἰρὰ υἱ ἵδι, 418. φκίρυεγμπε (ἢς) Αγαῦ. 1. 2. οἱ υἱοὶ Ἴσρ. ὠπὸ 
128, 129.) 130) 131) 134) 135. Οὐμρῖ. ΑἸΔ. ΑἸεχ. (δῖ, Νὶς. εἰ τῶν ἔργ.} α΄σο τῶν ἐργ. οἱ νιοι ἴσρ. 72. , οἱ 'ὀ Ἁὡ απὸ τῶν ἔργ. 
ἢς, υἱ νιἀοῖυγ, 122. ὅς ΟΥΥ. ΑΙ. 1, ρατῖε εουπάλ, 2 ς2, δὰ 4118] Ποῦ Ευΐ. ]. ς. ἔργων 15} -ξ τῶν σχληρὼων 3» 120. εἰ ἧς εχ οοΥτ. τύ. 

Ῥγαπιτεῆς, τὸν ἄνϑρωπ.} αὐτὸν 72, 158. -Ἐ Αιε Οορι. Αγαῦ. 3. 
-Ἔ ἡ ίαπι Οδοτρ. καλέσατε ἄν} α οὖν Χ, 18, 2ς, 75) 83, ὃς, 13ζ. 

ΑΙ4. Αγ. 3. Οεοῖσ. παρε νοζαίς ἰρίμγ Αστη. 1. 2. ἀαυ6. Ασηλ. 

ἙάΔ4. αὐτὸν] τὸν ἀνϑρωπον 53) 128. λ ὕεοῖρ. ἄρτον] ἘΦ μα 
κοί: Οεοτν. 

ΧΧῚ. Κατωχίσϑη δὲ] κατωκησε δὲ γ6, 84. εἰ ἀαῤἰλαυέε Αταν. 

ι. 2. αἰϊφιο, Αγπι, ἘΦ. Θεορ. ἐξέδοτο) - ἀντω τό, ςβ, 74) 75» 
83, 84) τού, το7, 134. -“Ἐ αὐτὸν (πιεπάοίς πἰπιπιτα εκ αὐτῶ) 72. 
Σεπφώραν) Σεμφώραν 18, γ8. Σεμπφοραν ς. Σεμφορὰν 4. ΑΙά. 

διιαν. Οὗτος. Σεπφοραν, υἱ νἸάεϊυν, 132. ἰῷ ςετῖε τό, 37, τού, 130. 
Μ]Αχίτη. ἷ, 3. δερζογαπ ὕὐεοῦσ. δερόωγα ἈΠΏ. 1. δεῤρωγακ Αγπὶ, 

αἱ ἃς ἸΤΠρούοεει. ἱ, 1182, (αὐ ΒΑδες υὐ ψαῖ. 1522. ορενε εἰ εἰαπιάφξο 

γὰκὶ οὗ υελενισηίίαια αρέγωρι Αταδ. 1.2. -Ἐ αντῶων 118. Βαί. ἱ, τού. 

Θεοῖς. -ἡ ἡ ας Αττη. τ. 2. 3. αἰϊφις, Αππτι. Ἑά. καὶ ἀνεδόησ.Ἷ 

καὶ εἐξοησαν )ς. ἴῃ Αἰϊυᾶοπε βοωθεῖ ἐχδοα ΡΏΪο ]. 6. ἡ. Βαῖ, ἱ, ς9ο. 
Ογς. ΑἹ. ἱ, μαστε ἰδουπάδ, 2οο. Τεοάοτεῖ. ἱ, 11829 143. Ὧδς 68 {08- 
)}εῖς 7υῆ. Μ. Βια]. 263. ἀνέδη ἡ δ. αὐτ.}) ἡ δ. αὐτ. ανεδη ες. 
ἀνεδη ἢ κραυγὴ αὐτῶν 131. 5ιαν. χα ἡ Ευΐ ἰῃ ΡΙ τοασὄ τὸν 
Θεὸν] α τὸκ Οεἰρ. ἰδ, «2. δοπείπαεσι Ἡϊεῖ, ἀπὸ τῶν ἔργ. φ5} α 32, 
γα, )6, τοῦ. (δι. Νὶς. (γε. ΑἹ... ς. Αγδθ. 1. 2. ὑοῦ. αὐ ορεγς 
ἐλέζες Ατα). τ. 3. 3. αδΐαυς. Αστη. Χά. 



εἴ 

, ᾿ Η 

Ἐ ΞΟ 

Θρὸν ἀπὸ τῶν ἔργων. 

ἂἃ Ο Σ. 

Καὶ εἰσήχόυσεν ὁ Θεὸς τὸν ςεναγμὸν αὐτῶγ" χαὶ ἐμνήσϑη ὁ Θεὸς τῆς 

διαϑήχης αὐτοῦ τῆς πρὸς ̓ Αδραᾶμ, καὶ ᾿Ισαᾶχ, καὶ Ἰαχώδ. Καὶ οὐδ ὁ Θεὸς τοὺς υἱοὺς 

᾿Ισραὴν, καὶ ἐγνώσθη αὐτοῖς. 

ΚΑῚ Μωυσῆς ἣν «ποιμαίνων τὰ πρόδατα ᾿1ο9ὺρ τοῦ γαμδροῦ αὐτοῦ, τοῦ ἱερέως Μαδιὰμ, καὶ 
ἤγαγε τὰ πρόδατα ὑπὸ τὴν ἔρημον, καὶ ἦλθεν εἰς τὸ ὅρος Χωρήδ. ἴΩφϑη δὲ αὐτῷ “Αγψελας 

Κυρίου ἐν “συρὶ φλογὸς ἐκ τοῦ βάτου" καὶ ὁρᾷ ὅτι ὃ βάτος καίεται πυρὶ, ὁ δὲ βάτος οὐ χατε- 

καίετο. 

βάτος. 

Μωυσῆ, Μωνσῆ" ὁ δὲ εἶπε, τί ἐς!; 

ΧΧΙΝ. ὁ Θιὸς 15] α δἷς γς. Κύριος, Οτΐζ. 1ἰϊ, ς2. Ασπι. Ἑά. 
εὐπὶ (οὐά. αἰϊᾳυΐους Αππηεπῖς. “Ἐ τοῦ λαοὺ (ίοπε νατὶδ ἰεᾶίο δά νο- 
Γεπὶ βηϊήπηλιν αὐτῶν, ἢυς εχ πιᾶγζ. ἱπάυϑιλ) Οὐ. Ἰ. ς. τὸν 
σιναγμὸν) τὰς ςιναγμους 72. τῶν γσιναγμῶν τ΄, 18, ς3,) ς0.) 71, 106. 
Οτἷς. '. ς. γεν. Αἱ. ἱ, μαιῖε ἱεευπάδ, 2800ο. τοὺ σειναγμου ς. εἴ 
δος νἱάεϊυν αυοάεπιτηούο δριοίςεγε Οτὶς. 1. 5Ξ. εἰ εἶαγε Βαϊ εῖ, ἐἱ, 
1οὅ. αὐτῶν} αὐτῶν ο Θεὸς )ς. ὁ Θιὸς 27 , τοῦ. Αἰώ. 

ΧΧΡΝ. Καὶ ἐκεῖθεν) καὶ ὡς εἰδὲνς. καὶ εἰδὲν ς9ς. καὶ εἰσενδεν 
ΥΙ, Χ, τῷ, τό, 18, 30, 52, ςῳ9 ς7. 64. 77. 78, 118, 110. ὥς ἴη 

“εχ, (οὐ ἔργα ἰπμπελπὶ υἱ Καῖ. ς6. καὶ εἰσιϑὲν 11ς. ΑΙεχ. καὶ εποι- 
ἢσιν (βε) ς:. ὁ Θεὸς] δυννίσε: οὐπὶ απὶςοῖο Απη. Εά. εἰπὶ 
(οὐά. εἰϊφυίΐδυις Ατππεηῖβ. ὀ τοὺς υἱοὺς] τοῖς νιοῖς 53, 75. ἜἔΖἕΨσρ. 
καὶ) , (ἄς) 4ς. ἐγνώσϑη αὐτοῖς} ἐπιγνωσθὴ ἀντοῖς το, 108. 
Οοπιρί. εγνωρισϑη αὐτοῖς 32. ἐμνησϑὴ αὐτῶν 71. 

1. ὝὌοιυπι οοιππ} α 81. καὶ Μ.] ἩἹ “πιο Οὐ. Ἰοθὸρ] 
α 10». 72, 1οό, τιοϑ. Ασπῃ. 2. Ιωθωρ 14, Ἃς, 32, (9, ς. ΑΔ. σι. 
Νίς. Εαυΐ ᾿ΐ,239. [Ιοϑὼρ (2, 120. Πεάσω Ατλδ. τ. 2. ργαπηπες 
ἀττϊουΐυπι Οεοεξ. γαμᾷρον) τενϑέρου 14:71, 719 76, τού, 107. 
Οοπιρί. ΑΔ. εἰ ἄς (γτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε Ἱεευηάλ, 26:, (ε δὶ υἱ Ὗαῖ, 

δυρεεαίςηρε. πενϑεέρου 64. {υργείοτῖρε. πικπυ (δουμάδ ηγοὺν πενϑέρου 
110. ἀξ ρον ει τνϑέρου (6ς) 19, 1τοϑ, ι18. ἘΠ ππενϑέρου δγπιπ)Α- 
εἰὶ νετίο. ἑ. Μαδ.} , τοό. τοῦ τς, 2ξ. Μαδιὰμ] 
"ὔν οἰπῆ ΤΑΙ ἀν 1 Χμὴ ἀπαι 1: ἄγαγε) ηρε :9. 
“γιν Ν]. ηγιν, (εὰ εοιτεξλίοπε {πργαπελτὶ υἱ αϊ. ς6. ηγε νεῖ 

κγιν Χ, 14,16, 18, 19, 2ς,) 30, 33) ζ2) 47, 68, (9, 64, 71) 73, 77» 
28, 111,11. ΑἸεχ. (δι. Νις. ῬΉΪΟ 1, 171. οἱ ἢς (γε. ΑΙ. ᾿, ραπῖε 
(ει μά, 46:, (εὐ αἰϊδὶ υἱὲ Ναῖ. τὰ τρόξ. 5} συνε ἐοε Οεοτς. 
ὑπὸ τὴν ἶρ.}] ἐπὶ τὴν ἐρ. {3, 727) 77, 129. Ογτ. ΑἹ. νὶ; 43... εἰ ἔς, 
(πὰ οοιτεᾶυπι ἰύρεα ἤπ. εἰς τὴν ἐρ. (6. εἰς ἔρ. Οοπιρί. Αὐζ. εἰς τὴν 
ἵρ. Ογτε. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ἐεσυηάα, 261, (δὰ εἰ ἰδὲ υἱ Ναῖ. καὶ ἦλθε») 
α ἴ9, ἰοβ, 118. καὶ εἰσηλϑὲν ἴπ τοχῖυ, (δὰ πιλρρὸ υἱ Ναῖ. (6. τὸ 
ὅρος} πιατρὸ .....ὄ Θέου 6. “-Ἐ τοῦ Θεὸν Χ, 18, 10, 30, ς8, 72, 74, 
53. 76, 82, 84. τού, το7. 1ο8, 118, 128, 132. 134. (οιηρὶ. ΑΙ. 

Αυς. (ορῖ. Ατῦ. τ.2.3. δ5.3ν. Οεογζ. Ασηι. 1. 2. 3. δἰ "χιις πη. 
ἙἘὰ. -Ἐ επάεπι ἰπ οἰματαέϊ. τιίπογε Αἰεχ. -Ἐ εδάεπὶ Ογν. ΑἹ. ἱ, ρασῖε 
(εουπάλ, τότ, ἐξά Παῦες Δ1δὲ υἱ Ναῖ. 16) Χορηξ 132. Αἰά, 
Χωριδ. γ2. Χοριξ 8... τὸ ἐν Χωρήξ Εσυΐ. ἰϊ, 239. Χορέφ Ογτ. ΑΙ. ἱ, 
Ῥεπε (εευπάλ, 26:, (δὰ 4101 υἱὐ ναῖ. ρῥεασπισυπὶ σα Ατδῦ. 1. 2. 3. 
Ἄχηι. 1. 3. 

ὭὭφϑη δι) καὶ ὄφϑη Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ἐξευπάε, 261, δά αἰτοὶ 
οἱ ναι, εἰ αρρανκὶ Ογρε. Απῇ. ᾿. κα δὲ Αστῃ. 1. εἰΐφυε. Ἀπη. Ἑά. 
αὐτῷ “Αγί. Κυρ.) Αγί. Κυρ. αντω ς8. Ἐπῇ, ἰϊ, 218. α αὐτῷ, (δὰ πεδεῖ 
ὙΠΆΓΕΟ τολπὺ Γεζεηι, 11. ἤΑγί.]) οΑγί. 32. (αἰ. Νίς. Ῥτόοορ. ἴῃ 
(ει. Νὶς. ἱ, 57)4. “ Κυρία} τα Κυρια 32. ἐν τ΄. Φλ. ἐκ τοῦ β.} ικ 
΄. β. ἐν δις. γό. ἐν τυρὶ φλογὸς} 118. ἰπ ἴεχξυ, (δὰ πηατρὸ 
φλογι πσυρος τοῦ. εν φλογει προς ΝΠ]. εν Φλογι ψυρος 4, τό, 2ς, 

29, 30, 32, (2, (4) 47) 48, 64. 72, 73,74) 78, η6, 77» 78) 83. δ.) τοό, 
107, 130,.132, 134. Οοπρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. 1υῆ. Μ. Αρ. 93. 
δ]. 26ς. Αἴβδη. 1, 446. Ευΐ. ᾿ἴ, 228. Ὑπεοάοτεῖ. ἱ, 121. Οὐορί. 
δίαν. Αστιν. 1. 2. 3. αϊαυς πη. ἙἘά. ἄς εἴ (γε. ΑἹ. ἱ, μαπε {6- 
εὐυμάλ, 261, μὰ ἐν πυρὸς φλογὶ ἷἱ, ρᾶτῖε ργίπια, ό:, εἰ 410] υἱ Ψαῖ. 
εἰ ἢς Οὐρ. ἰἰϊ, 229, τὰ υἱ Καῖ. 4108. ἐκ τοῦ βάτου) ποιδπῖυγ εοὔπὶ 
ἥ ἴωργα, ό. κα 19. κα ἐκ τοὺ Οὐ. ]. ς. εἰ ἷν, 31ς. Εσυΐ. ἰδὲ, 219. 
α τοῦ ]υ. Μ. Τα]. 26ς. Ευΐ, ἰἴ, 238. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖς ρεΐαιδ, ὅς. 
ἐχ τῆς . 32, 7γα, ης. ]υᾷ. Μ. ΑρΡ. 93. Αἰἴδδη. ἱ, 446. Εσυιτῆγην. ἴῃ 

ΜλπΝ. ἱ, 8ό:. Ογτ. ΑἹ. νἱ, ραγῖς ρεΐσια, 2209. ἔχ μέσου τοῦ βατε ςθ. 
Αππ. 1. 2. 3. εἴθψυς. Απτ. Εά, ἐν βατῳ Τυῆ. Μ. ποεὶ Αρ. 93- 

Εἶπε δὲ Μωυσῆς, παρελθὼν ὄψομαι τὸ ὅραμα τὸ μέγα τοῦτο, ὅτι οὐ χατακαίεται ὁ 
Ὡς δὲ εἶδε Κύριος ὅτι προσάγει ἰδεῖν, ἐκάλεσεν αὐτὸν Κύριος ἐκ τοῦ βάτου, λέγων, 

Ὁ δὲ εἶπε, μὴ ἐγγίσης ὧδε" λύσαι τὸ ὑπόδημα ἐχ τῶν 

ὁ βάτος , ὁ ς9. ηβατος 32, ς2, 74, 26. Οοπηρί. ΑἸά. (δὲ. ΝΊς. 
Ογν. ΑἹ. νἱ, ρατῖς ρυίπιδ, 230. ὁρᾷ} εωρα 43. Ογτ. ΑἹ. ἱ, μαγῖε 
ρητια, 61) (δὰ αἰϊδὶ οἱ ναι. οὐδμωαρκὶ! Ατγτῃ. 1. 2. 3. ααυε. Αγηι. 
Ἑά. καίεται} ἔχαίετο τ1ς. Οοπηρὶ. πυρὶ 4] ἐν πυρὶ 32. 
α ῬΗΙΟ ἱ, ς70. ὁ δὲ . οὐ} η δὲ β. ον 12. Οοπιρ!. ΑΙά. καὶ ἢ 
βατ. ον γ5. καὶ ὁ βατος οὐ Οὐ. ᾿᾿, 229. εἰ γαδκι ἐς ποπ ΘΟ οσζ. 

΄ καὶ ς3, 76. ϑίαν. Οἴτορ. οὐ χατεχαίετο] καὶ ου κατεχαιετο 

)η6. ὅ8ιαν. Οἶἶτοζ. ουχκ ἐχατικάιετο .9ὅ. γαι ου χαταχαμται 3. 
ου καταχαιεται γα. Οτσ. ἰ. ς. Ογν. ΑἸ. 1, ρασῖε ρηπηα, 61. 

11. Εἶπε δι Μ.} ὁ δὲ Μ. εἶπε [υἢ. Μ. ὨιΔ]. ,ός. εἰ ἡϊχὶν ΔΙ. 

Ογρε. Αυγ- Απη. 1. 3. δδίαυς. Ατπι. Ἑά. τππρελϑὼν} τροσιλ- 
ϑὼων 32. διαδὰς Οτες. Νγβ. ἱ, 1γ4. 11}, 44. ὄψομαι) σψωμα: 
)ς. ὅραμα) ρῥγατιϊὶς φαίά 8ιαν. Οἴἶτος. τὸ μιγὰ τοῦτο] 
τουτο τὸ μιγα (4, 72, ς. [υ. Μ.]. ς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματῖε ἐδσυμάλ, 

401. δίλν. Οἴἶζοζ. τον. Ατπ. ᾿.ἥ εἰ ἔς, η16 φυσά «ἀἰὶευϊυσὶ ποι 

ἐχρείπιῖ, Απῃ. 2. τὸ μέγα ὅραμα τοῦτο Οτερ. ΝΥΗ͂, Π.ος. ὅτι) 
φιοτ ΥΠ], Χ, 14. τό, 18, Ἔς, 30, 32) 42, ς3,) 54) 59) 64, 72, 7ς, γύ, 

57, 78, 81, 8ς, τού, 165, 128, 130, 131) 1349) 11ς. Οορί. Αἴεχ.’ 

(αι. Νις. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρτῖπιδ, 261. Ογργ. Οορε. Αγδϑ. 1. 2. 2. 
Ἀττη. 1. 3. 3. δίᾳυε. Ατπι. ἙἘά. ψγαπιιπη τι δΌ 8111 τηδηὺυ ςς. 
κατακλίεται) κατέκοιετο 71) 107, 134. δῖδν. Οἴτοχ. ὁ βάτος 
ἡ ὕδατος 32, 732, 76, 83. (οιυρί. ΑΚ. ἘΦ ἐν φλογι πύυρος ἐχ τοὺ 
βατου τις. 

Ιν. Ὡς δὶ], δὲ Οοοῦς. Αγτν. 1. 2. 3. αἥσυς. Ατπ.. Ἑά. εἶθὲ] 
"δὲς. Οστρὶ. δὲν 111. Αἰεχ. «Ὁ αν Αγδὺ. 1. 2. Κύριος 
1} ὁ Κυριος ςό, 131. Θεοῖς. εἰ ἢς Οντ. Αἱ. νἱ, ρᾶστε ὑυϊπηλ, 210, 
εἀ υἱ Ναῖ. ἰϊ 0], Α Ογρνγ. προσάγει] προάγει 71, 72. Οοτρρί. 
ἐκάλ. αὐτὸν] αὶ αὐτὸν ἴῃ ἴεχτι, (δὰ Παδεῖ πλᾶγρο τθᾶπὺ ἐσοιπάλ [δὰ δη- 

ὕφυλ, Ν]]. αὐτὸν ἐκάλεσε ὥγτ. ΑἹ. ἱν ματίε᾽ ΡτΙ πᾶ, 63, [δὰ 4110] υἱὲ 
νει. Κύριος 2] α 79. τοό. Ευΐ. ἴ, 239. ὁ Θεὸς ΡΆΪο ἱ, ὅ το. 
ἐκ τοὺ β.}] ποιαῖυσ αὶ ἔργα 6, εκ τῆς δ. 32, 72, 75, 76, 83, τοῦ. 
(οπιρὶ. ΑΜ. Ρῃϊο 1. ς. Τυῆ. Μ. Ὁιλϊ. χός. ἐκ μεσον του β. «8, 
118. Εὖ. ἡἱ, 210, 246. Ατηι. :. 2. αἰφυς. Αππ. Εά. ἢπη τοῦ ἴη- 
τεγροηΐ μέσου, (εὰ («Ὁ Χ εἰ ἴῃ «ἰιαγαέξ. πιίποτε, ΑἸεχ ὀ λέγων] καὶ 
εἶπεν Οοιρί. οὐ ἡϊεὶν Θεοῦ. Αὐπι. 1. 2. αἰΐχυς. Αττη. ἘΔ. Μω- 
υσῆ, ΜωυσἩ] καὶ αἰϊοτιπὶ ς2,) 53. Οδι. Νίς. τί ἐγὶ}) -Ἔ Κύριε 128, 
141. Αἰά. δ,αν. Μοίᾳβ.Ύ δος ερο, δονιίης δῖαν. ΟΥ̓ ΤῸ. ἐχργτμεης., 
Αφυϊίαπι εἰ δγειιδοϑθιτη. “ 

Νν. Ὁ δὲ εἶπε ο δὲ Κυριος εἶπε 111. 81.ν. Οὗτορ.  δονείκω; 
εὖπὶ ἀτίουϊο Οδοτζ. εἶπεν δὲ 19, ςς, 118. καὶ εἰπὲν, νεῖ καὶ εἰπε, 

ΝΙΙ, 14.) τ6, 18, 2ς, 20, 30, 32, 52) 53») 57), 69, 71) 72») 73» 745 75» 
γό, 77, )78, 8... τού, 107, 130,.132,) 134η)η13ς. ΑἸεχ. (αἴ. Νὶς. Ασῃι. 

1. 2. 3. αἰφυε. Ατπι. Ε4. ἥς ἰπ ἴεχῖυ, δα πιᾶγρο ο δὲ εἰπε, Χ. ἧς 
Ο γε. ΑἹ. ἱ, ρας ξουπάδ, 2161. νἱ, ρᾶτῖε ὑγπιδ, 220, δὰ 4110] οὐ τ. 

καὶ εἰπε ἴῃ ἰεχῖυ, οὐπὶ ἤξηο ἰδέϊιοπἶβ 'π πλδγρ. οὐ}015 π0}}}4 ᾿ἰτοτα ροιοῖξ 
εταΐ, 64. - αὐτω 3. -Ἐ τρος αντον ςς. Οεογρ. ἐγίϊσης) εγ- 
γίσεις 7ζ. λυσα!] λυσὸν ςς, 72, τοϑ, 118, 128. ΑἸ. οάοτν. ἰῃ 
Ολι. Νῖς. ἃ, ς8ο. εἰ ὅς Ογτ. Αἱ. ἱ, ρασίς ἐεουπάλ, 461, εά 410] υὐ᾽ 
Μψεῖ. ὑπόλυσαι ἱπῆπιιαι 7.8. Μ. ΑΡ. 92. ὑπόλυσαι ἘΡΙΡΗ. ἱἱ, 110. 
Ῥαπηαίς. ἱ, 340θ. μιαῦεῖ ὑπολύσα : αι ἴῃ αἰ]υὔοπε Οτἷσ. ἵν, 41ς. δὲ 
»“Μένε ταῦ. τ. 2. τὸ ὑπόδημα) -- σου 132. Ατγη. 3. ἃ ἴᾳυς. 
Ατ. ΕἘά. «Ὁ ἰάεπῖ ἰὰ οἰμαγδῶ. τϊηοῖς Αἰσχ τὰ ὑποδήματα Τυ, 

Μ.]. ε. Ἐρίρῆ. 1. ς. ἐκ τῶν] απὸ τὼν )ς. Οσῖς. Ἰ. ς. 
727. Τα. Μ. Ἰ. ς. Ἐυ.. ἃ, 246. Ῥαπιδίς. 1. ς. κᾳ ππυπῖσὰς Ευΐ. ἢ, 
2309. ὁ γὰρ τόπ. ἐν ᾧ) 9 γαρ τοπ. ἐΦ᾽ ὦ 131. ὁ γὰρ τόπ. ὃν (ῇς, 
κά [οεῖε Ἰερεπά. ἐφ ᾿ δ) (γε. ΑΙ. νἱ, βδεῖς ὑγίπιδ, 210, ἐεὰ υϊ Λαι. αἰ. 
ἐφ᾽ ὃν ἐφϑάκει τόπον, ἐν ᾧ εἰςήκεν ἴπι Δ! υδοης Οτὴᾳ. 1. ς. ἡ γὰρ γὴ ἐν 
᾿ Ῥαγηδίς. 1. ς. παρε ἴοτμ: ἀϊΐς ἱπ σαο Οδοῖσ. σὺ] , ΠῚ, ς3, τοό, 

α ἔχ 72. 



Ε, {Ἰ Ο Δ Ο Σ. 

ΚΕΦ. 1Π. 
“πτοδὼν σου, ὁ γὰρ τόπος, ἐν ᾧ σὺ ἕςηχας, γῆ ἁγία ἐςί. Καὶ εἶπεν, ἐγώ εἶμι ὁ Θεὸς τοῦ σὰ- 6. 

τρός σου, Θεὸς ᾿Αδραᾶμ, χαὶ Θεὸς. ᾿Ισαὰκχ, χαὶ Θεὸς Ιαχώξδ' ἀπέςρεψε δὲ Μωυσῆς τὸ πορόσωπον 
αὐτοῦ, εὐλαξεῖτο γὰρ χατεμξλέψαι ἐνώπιον τῇ Θεοῦ, Εἶπε δὲ Κύριος “πρὸς Μωυσῆν, ἰδὼν εἶδον 7. 

τὴν χάχωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, χαὶ τῆς χραυγῆς αὐτῶν ἀχήκοα ἀπὸ τῶν ἐργοδιωκ-- 
τῶν" οἷδα γὰρ τὴν ὀδύνην αὐτῶν. Καὶ χατέξην ἐξελέσθαι αὐτὰς ἐκ χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων, καὶ 8. 

ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης, χαὶ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς γῆν ἀγαϑὴν καὶ «πολλὴν, εἰς 

γῆν δέουσαν γάλα χαὶ μέλι, εἰς τὸν τύπον τῶν Χαναναίων, χαὶ Χετταίων, χαὶ ᾿Αμοῤῥαίων, χαὶ 

Φερεζαίων, χαὶ Γεργεσαίων, χαὶ Εὐαίων, χαὶ Ιεδουσαίων. Καὶ νῦν ἰδοὺ χραυγὴ τῶν υἱῶν Ἶσ- 9. 

᾿ 
αὶ 

ΑἍ110]. 

ραὴλ ἥχει πρός βεὶ χάγω ἑώρακα τὸν σλ ἡμμὸν, ὃν οἱ Αἰγύπτιοι υλίδουσιν αὐτούς. 
δευρο, ἀποφείλω σε πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, χαὶ ἐξάξεις τὸν λαόν μου τοὺς υἱοὺς ᾽1σ- 
ραὴλ ἐχ γῆς Αἰγύπτου. 

118. ΠὨιοάοτ. ἴῃ (δῖ. Ν]ς. ᾿, ςϑο. Ἀαπηδίς. Ἰ. ς. ἩΠ Αγ. 
(ετνεὶ Αἰδτ. Ηΐετ, θὰ υἵέγαυς παθοῖ Αἰ. διαθεῖ ἰπ οπιαγαξϊ. τηΐπογε 
Αἰεχ. ἕςηχας) -Ἐ ἐπ᾿ αὑτὸν ς8. Ογτ. ΑΙ. ἱ, ραῖε ἐδουπάα, 263. 
ν], μᾶς ρηπια, 320. -Ἐ εαάθπ (Ὁ Χ εἴ ᾿ οδλγαξι, πιΐηογε Αἰοχ. 

Ἔ  εδάεπν Ευΐ. 11, 246, τὰ μαῦεῖ υἱ Ναί. αδὲ. -Ἐ ἐκ ΜΪο Απῃ. 2. 

γλ ἀγία] αγιος ς3. εἴ ἢς ἴῃ Εήιίοπε, ((δὰ ἴῃ ὑπὸ (οάϊςε γῆ ἁγία) 
Ῥμῖὶο ἱ, ς7ο. 

ΝΊ. Καὶ εἶπεν] εἰπε δὲ 72. κα 77. ἜἝ αντω ὟὟἿἼΙ, Χ, τ4, τ, 

18, 19, 25) 30) 32) 452) 57) 58) 9, 64, 72) 74, 76, γ8, 83, 84, ὃς, 
τού, 107, 1οδ, 118, 128, 1295 1209) 131) 134. (οηρὶ. ΑἸά. ΑἸΪεχ. 

(κι. Νιὶς. Ογτγ. ΑἹ. τ, ραγίε ἐεουιηάμ, φόσ. νἱ, ραγῖς ῥὑγίπ)α, 230. (γρζ. 

α υὔοαιε 

(ορῖ. Αταῦ. 1. 2. 3. δῖαν. Αἴτη. :. 2. 2. δἴίαυς. Αττῇ. Εά. - Μὼω- 

υσης, τις εἰ σν' χαϊ εἰπὲν αὐυτω ζ3. - αὐτὼ εχ ζοιτ. {υρτλ]η. τό. 
εἰμι) α ἸΠάογ. Ῥεῖ. 548. χ,.Ν Ομ γῇ νἱῖ, ς)2. εἰ 4110]. {δὰ εἰ μαρεὶ 

Θεὸς 13] δοονείπες εις Ατδῦ. 3. τοῦ ττατρύς σα] των 
τ΄σατερὼν σου (8, 729 84. (ορί. ἔς ἱηδηϊλς Ἰυ. Μ. Αρ. 93») 94. 
ἢς Απιῦγ. {επιεὶ, (δὰ {ςπιεὶ φιοαὺς υὐ να. ἢς Αἰτηεπὶ (οάϊςε8 
την τὶ, ̓ ἰσεῖ Αἰτῇ. 1. 2. 3. Αγῃ. Εά, Βαῦεαηῖ υὐ αι. τῶν τσα- 
τέρων ὑμῶν Ηἱρροίγι. 6. τοῦ τ. σου, Θεὸς ᾿Αξρ.} α Θεὸς, εἰ μ8- 
Ῥεῖ Αξρ. τοῦ τ. σον, 30, τό, ὃς. κα Θεὸς ς3, 54) 75») 107) 129, 13ς. 

Βδθεηϊ Θεὸς οὐ ἀυῖίοιο ργαιλἶο 14,1 ς) 16, 18, 2ς, ς2, ς7,), 71») 72, 

γ,3.). 77, 83. τού, τοβ, 118, 128, 130, 111. Οὐρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Αἰ. 

Ϊ, 446. ΟἸγγῆ. 1}, 349. νἱῖ, ς22. χ, δός. 1Π4. Ρεῖ. ς48. Ογγ. ΑἹ. ], 

Ρατῖς Ἱεουσπάα, 46:1, εἴ Αἰῖνθ᾽. Ευτῆγτῃ. ἴῃ Μδῆ. 1, 86:. ᾿ἘΠεοαοτεῖ. 1, 
121. εἴ ἰϊν 1114) {εὰ ἰδὲ ἐπ ὑπο Οοάϊοε οἱ ἴαϊ. ΤΑτηδίο. 1, 201, 1εἀ 

ἍΠ01 υὐ Ψαῖ, Θεὸς 3] α 72) 7ζ7) το). 1Π4, Ἀεὶ. 1. ς. ΟΒυγῦ, χ, 
46ς. {εὰ παθεῖ 4110Ὁ᾽. ο Θεὸς 14, 1ζ,) τό, 18, 2ξς) ς2,) ς3,) ζ4, τό, ς 7, 

γι, 73» 77γ 789) 83, 8ζ.) τού, τοϑ, 118, 128, 120) 130, 131» 135. 

Οοπν. ΑΙά4. [υ8. Μ. Αρ. 94. Αἴβαη. ]. ο. Ομεγί, ᾿ϊ, 340. νἱΐ, 

ς211. Ογε. ΑἹ. 1. ο. εἴ αἰϊθὶ. Ευτηγιη. 1. ς. Βαΐ, ἱ, 174) 84, [δὰ υἱ 

ναι. 0]. Τδοάοτεῖ. ἱ, 121. 1ἢ) 11.149 [εὰ 101 1 ὑπὸ (ὐοάήϊος υἱ Καῖ. 

Παπιδίς. Ἰ. ς. (δὰ 1101 υὧὐ ΨΑῖ, καὶ 3] α Ογρε. Θεὺς 4] 
α 732 78, γό, το). 1Πἀ4, Ῥὲεὶ. 1. ς. ΟΒιγί. χ, δός, (τὰ Βαυεῖ 8110]. 

οΘεος 14.5.15) τό, τ8, 2ς, ς25) 53) 545) 56, 57, 71» 73» 77») 78) 83, ὃς, 
τού, τοϑ, 118, 128, 1205) 1309) 1317)135. Οὐρὶ. ΑἸά. [υ{. Μ. 1. ς. 

Δῖθδη. 1. ς. Ομγγῖ, {,.349. νἱῖ, 522. Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. εἴ αι. Επ- 

τἤῆγαι. 1. ς. Βαΐ. 1], ες. (δὰ υἱ αἴ. 4110]. ὙΓΒεοαογεῖ, 1, 121. 1ἴ, 1114; 

(εἀ 10] ἰπ ἀπὸ Οοάϊος οἱ Κι. Ταπηδίς. 1]. ς. {εὰ υἱ δῖ. 4110}. ἀπ. 

δὲ] ἐπ. δὲ 75. εἰ ὠνεγεΐ Αττν. τ. ἃ. 3. αἰἴφυε, Αγπὶ. ΕἘά. εὐλαδ.} 
ηυλαξ. Χ, 14) 18, 2 ς,) 32) 55) 57) 73.128, 120. Αἰά. (δῖ. Νῖο. Ογτσ. 

ΔΙ. ἱν ραγῖε ῥγίτρδ, 64. ἱ, ρατῖς Ἱεσιιηάδ, 297). Ὑδοοαοτεῖ. 1, 121. 

γ20] α τού, 107. κατεμδλέψαι]) καταδλεψαι 14) τό, ς3, ςς, 

Ἑυὐαίων] κα ςΆ. 

ΨΙΠ. ἐξελέσϑαι) Ργαπήξυπε του 300) 74) 75, τοῦ, 134. ΟΒεγῖ, 
ἷν, 310, 329. χὶΐ, 2ζ2. απιδίς. Ἰἱ, Ν Ῥγδιη ας Ἰάοπὶ Ὁ Χ εἴ 
ἴῃ Τδατζδᾶ. πιϊποσο ΑΪοχ. χειρὸς] Βαθεηῖ ἰῃ ΠυΠΊΟΤΟ Οἱ γαῖ: Οεογρ. 

Αζη). 1. 2. 3: αἰϊϊφις. Απῃ. Εά. ἴῃ πυϊπεῖο ἀτιαῖϊ δἷαν. Μοΐᾳ. τῶν 

Καὶ γῦν το. 

"ς ἮῬ ἰῶς Ἂς ῳς Ἁ, ξ΄ ϑ9 9 ἈΝ φ, Γ͵᾽ Ὰ 

Καὶ εἰπὲ Μωυσῆς τροὸς τὸν Θεὸν, τίς εἰμι ἐγώ, οτι “πορεύσομαι πρὸς τι. 

ἯΙ 

Αἰγ.} α τῶν 11, Χ, τῷ, τό, 18, 19, 25») 29) 30, 32) 52) 5.) 59) 04» γ,,, 
73) 74) 77, 78, ΝΝ 8ς, 118, 120, 130, 134) 135. (ὐοπιρὶ. ΑΙεχ. (δῖ. 

ΝιΙ΄ς. Ἰαπιδίς. 1. ς. Αἰγυπτου (3. καὶ ἐξαγαγ. αὐτοὺς} και 
ἐζαγειν αντους γ8. καὶ {πργαίοσιρί. ΔῸ 4114 τῃδηι, ς ς. κα ἴῃ τεχῖις, 
βαθεῖ πηλγρὸ τζό. ἡ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς 77. ἐκ τῆς] ἐκ χειρὸς Αἱ- 
γυπτίιων και ἐκ τῆς 145) 130. ἐκείνης) α Οεοζρ. καὶ εἰσαγα- 

γεῖν αὐτοὺς) καὶ συναγαγεῖν αὐτοὺς το). ΑΝΊ], Χ, 14) τό, 18, 2» 

29, 532) 9) 64, 72; 73») 77» 78» 85. 130) 131) 135. Αἰεχ. (ὐαξ, ΝΙς. 
Ογε. ΑἹ. ἱ, ρᾶτίς ργπια, 66. Ιτεῃ. 1πῖρ. Οορί. κα καὶ Θεοῦ. εἰς 
γὴν τ᾿ --εἰς γὴν 25] λ Αἰϊεγιιῖσα εἴ 4ις5 115. ἱπιεηασεης (δῖ, Νὶς, Ἠ4- 

τηδίς. ]. ς. καὶ τοολλὴν] α 159 59. λ καὶ Αγ. 3. γάλα 

καὶ μέλι] μελι χαι γαλα τύ, 72) 107. Ταππαίς. Ι. ς. Χετταίων) 

των Χετταιὼν ς8, 72. καὶ ᾿Αμοῤῥ. καὶ Φερεζ. καὶ Γεργεσ. καὶ 

και Ἑυαίων, καὶ Φερεζ. καὶ Ἄμορρ. χαι Γεέργεσ. τό, 

Λ καὶ ἴῃ {θιι5 α]Ε]πλῖ5 ἰοςΐ5 το6. α καὶ Γεργεσ. 130. ΑΥΔΌ. 
α καὶ Εὐαίων )ς. ΑΙά4. δίαν. Οἶτορ. και Αμορρ. καὶ Φερεζ. 

121. 
1. 2. 
καὶ Εναιων καὶ Γεργ. ΝΙ], Χ, 145). 15 τό, 18, 25) 20, 30, ς2») ζ4,) ςζ» 1.“ 

57. 58, 59, 71) 73» 74» 76) 77» 78, 84) 85, 107, 118, 128, 120, 134; 
ι1ς. (οπρὶ. Αἰεχ. εἴ διππςο ογάϊηδπι ἱεαυθμηῖαγ τοῦ. (ορῖ. Ατδῦ. 

4. ΑἸ. 1. 2. 3. 446. Αγ. Εά. εἰ “ἔπιον. εἰ ἔμαον. άετγεξ. εἰ 

σοχο Οεοτρ. Γεργεσ. καὶ Ευαίων καὶ ᾿Ιεδουσ.}] Εναιων καὶ [ε- 
δουσ. και Γεργεσ. 19» 1οϑ. 

ΙΧ. Και νῦν] αὶ καὶ 5ιαν. Οἴτορ. 
Οἴτορ. κραυγὴ} ἢ γραυγὴ ς2) 535 75. ΟΟπΊρΡΙ. Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖς 
Ργγηα, 66. εἰ ἢς εχ ςοττ. τό. τῶν νἱῶν] κα τῶν ξ9. καγὼ] 

καὶ ἐγὼ ΝΙ], Χ, 145. 16, 18, 10» 25» 32) 57», 59, 64» 73») 747 75» 77» 
ΙΟϑ, 130, 1347) 13ζ. ΑΙοεχ. (αι. Νὶς, πιατρὸ ἐδου 64. τὸν θλιμ- 

μὸν, ὃν) τὴν ϑλιψιν ἦν 32. τὸν θλ. αὐΐων ον τς. τηῦγρο, ροῖῖ Αφυϊα 
εἰ ϑΥπιπιᾶ ἢ] νόγποπεπὶ, γοοῖτας σεὶϊ νεγῆοπεπι τῶν 6, τὴν ϑλιψιν αὐΐων 
ἢν) 57. ἐγ ἰὀμϊαιίοηοηε ἐἰογι φασι ιν ταχῖυ δαν. Οἰἶΐγος. 

περε ἰδίαν ἰἠίοσερη ἴῃ τεχῖυ Ο όσα. οἱ Αἰγ.} κα οἱ 14. 
Αγ. 1. ϑλιξουσιν} ἐκϑλιξουσιν 19) 108, 118. 

Χ. Καὶ νῦν δεῦρο) ἐμ ακμέεμι ὑσαΐε ϑῖλν. Οἰΐορ. ἀποςείλω σε] 

αποςελὼ σε 72, τοῦ. Βαΐ. ἱ, ςτ4. Ηΐεγ. Ατηι. 1. 3. ΔἸ Π4ὰς. Αὐτὰ. Εά. 
μέ 16 νείίαπε ϑῖαν. Οἶνον. τορὸς Φ.} εἰς ᾧ. 14. τό, 2, 32, ς2, 
73.) 77ν 78) 110. (δῖ. Νίς. βασ. Αἰγ.--βασ. Αἰγ. 'π ςοπι. χα1]} 
α 8ἰτεσγυῖγα εἰ 488 115 Ἰητετ)ασδηϊ ς 4. Αἰγύπτου 15] “Ἔρ»ρείογμπα 
Θεοῖς. Αστῃ. 1. 2. 3. αἰΐᾳυε. Απῃ. Ἑά. καὶ ἐξάξεις) καὶ ἐξαρεις 

ἰδοὺ] α ΑΥδϑ. 1. 2. ϑ8ῖαν. 

α ἘΔ Ὲ 6 

78, 130. (οπιρί. ΑΙ4. Ὑπεοάοτεῖ. ἱ, 121. Ογζ. ΑἹ. 1, ραγῖε ἔδουπάα, ιτοϑ. καὶ ἐξαγαγεις (ἢ) 72. κἰ εἄμεα: 5ῖλν. Οἴτορ, τὸν λαόν 
461, 297. αναδλεψαε 131. Αχῃη. 3. αἰΐαυς. Ατγπαν. Ἐώ. τῷ Θὲ) μου] , Ογύ. ΑἹ. νἱῖ, ρασῖε ρπια, 41. τοὺς υἱοὺς Ἴσρ.] τον Ισρ. 
αὐτου 8,.. 1ονπὶπὶ οὐτὰ ἀτίουϊο ργα πιο Ασηι. 3. 53,7γ6.-Ἡ. ἐκ γῆς Αἰγ.--ἐκ γῆς Αἰγ. ἴῃ ςοπι. 11 α αἰϊεγιῖγα εἰ 4ιι85 

ΨΝ]1. Εἶπε δὲ} εἰ ἀϊκὶι δίλν. Οἴἶγοσ. Ασπὶ. 1. 2. 3. αἰχυθ. Ασπι, 

Ἑά. Κύριος) α ἴῃ ἴεχτυ, ἐξά Παρεῖ τῆλῦρο, Αγσαῦ. 2. ἰδὼν] 
α ᾿απιδίς. 11, 384. εἶδον] ιδὸν 11, ςς. Οοηρί. ΑἸεχ. τὴν 
κακωσιν) - ἐἰανε Οεογῳ. τοὺ ἐν} α τοῦ Ογτ. ΑἹ. 1, ρᾶτῖε ρεϊπιᾶ, 

66. καὶ τῆς] κα καὶ Οεογν. κραυγῆς} φωνγης 7. ἀκήκοα] 
ἤχουσα ὙΠεοάοτεῖ. ἱ, 12:1. ἐργοδιωκτῶν) Ἔ αντων ς8, γ2. - 

τηδίς. 1. ς. Ασιῃ. 1. 2. 3. αἴϊίαυε. Αὐτη. Εά. αὔιρεπηδε: ἐος ( ορῖ. 

115 Ἰητοτδοδης τοῦ, Αἰγύπτον 2"] “Ἔργρίίογεισε Αατα. τ. 3. α111- 
406. Αγ. Εα. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε} εἶπεν δὲ το, ς ζ» 59, τοϑ, 13. Οοπιρὶ. Αἴεχ. 81αν. 
Οἴτον. ττρὸς τὸν Θεὸν] τῦρος Κυριον ςς. Τωπίπο συτὴ ἀττιουϊο 
Ῥιδτηῖο Ατγηι. 3. τίς εἰμι ἐγὼ] λα εἰμι 74. , [επγεὶ, εἰ μαθεῖ 

1εχλεῖ, Αυρ. [εἀ ποῖα μἔμκὶ ἴῃ (ὐοάά. [,Ατ|η}5 ἀεβιῖε. 

149 τό, 18,2 ς») 29, 30, ζ2) 83) τό, ζ7. 59.» 73» 76, 775 785 84, 8ς, 

μιϑαδονίλκε ἐς φμὶ {μῤίρεπι ἰἸος Αταῦ. 3. οἶδα γὰρ) α οὐπὶ 107, 129, 130) 134, (δῖ, Νῖο, Βαΐ, ᾿, ς14) ς17. Βαΐ, δεῖ. τ8ς. κα ἴς- 

(εξ44ᾳ. ζ2. εἰ πουὶ ϑῖλν. Οἴτογ. ΑΥτΔΌ. 3. τὴν ὀδύνην} τπᾶτρο τὰς τχπεὶ, (δὰ μαθεῖ [10], Αν. τοορεύσομα!:] πορεύομαι (οπρί. υα- 

καταπονήσεις 64. κα τὴν γε. Α].1. ς.  εογδὲςΣ Αταρ. 2. Ἔσο ἐάν» Ατπὶῦσ. Ἔα (δὶ εἴ 1δο 4110], ΔῸΡ. Φαραὼ] λ 77. βας . 

Οοτς. αὐτῶν 25} ψαντων 83. Αἰγ.1 α Βαῖ, ἱ, ςτ7, 1.4 παῦεῖ 1, 514. αᾳ ὙΒεοάοχεῖ, ἰΐ, 407, [πὰ διλθεὶ 

»" - 

ἽΣ 

“γἰὀκίαιο.. 

ἐγὼ ΝΙ], Χ, ν΄ 

| 



ΚΕΦ. Π. 

Ἐπ ΕἙ Ο Δ Ο Σ. 

12. Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, χαὶ ὅτι ἐξάξω τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐχ γῆς Αἰγύπτου: Ἐἶπε δὲ ἃ 
ν. »“ 7 Φ » “ “ . “ Γ“ ν᾿ ρ᾿ . ,3,» 2 2 “Ὁ » 

Θεος Μωυσή, λέγων, ὁτι ἐσομᾶ! μετὰ σου" χαὶ τοῦτο σοί τὸ σημείου ὁτι ἐγὼ σὲ ἐξαποςελῶ, εν 
“4. 5 ρΦ Ν, ΄ ϑ 9 ΄ ΄ »’ ρ᾿ ἰδ 9 “4ἍΔΦΨΨΨ “ ς 

τὼ ἐξαγαγεῖν σὲ τὸν λον μου ἐξ Αἰγύπτου, χαὶ λατρεύσετε τῷ Θεῷ ἐν τῷ ρει τουτῳ. Καὶ 
-. “ Ν Ν Ν 9 ν » ὁ» ᾽ ὶ Ν Ν εν ,3 Ν ν » ν᾿ δ Ξ."ΧΝ 

εἶπε Μωυσῆς τρὸς τὸν Θεὸν, ἰδοῦ ἐγω ἐξελεύσομαι ππρὸς τοὺς υἱὸς ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐρώ πτρὸς αὐτὲς, 

ὁ Θεὸς τῶν “σψατέρων ἡμῶν ἀπέςαλχέ με πρὸς ὑμᾶς" ἑρωτήσεσί με, τί ὄνομα αὐτῷ; τί ἐρὼ «πρὸς 
2 ΄ Ν  ΨῬ ε δ Ἁ ρο ᾽ὔ Σ» “ ᾽ εν» ΝιιΡῸᾺ Ὡ“ », ω φ 

αὐτους: Και εἰπεν ὁ Θεὸς ρος Μωυσῆν, λέγων, ἔγὼ εἰμι ὁ Ων" χᾶϊ εἰζεν, οὑτὼς ἐρειξ τοῖς 

13. 

14. 

15. 

τό. 

δεῖ ροῖ ἐρωτήσουσί μὲν εχ “ποτε 1 ταὶ, ς3. 

υἱοῖς Ἰσραὴλ, ὁ Ὧν ἀπέςαλχέ με πρὸς ὑμᾶς. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πάλιν πρὸς Μωυσῆν, οὕτως 

ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, Κύριος ὁ Θεὸς τῶν πτατέρων ἡμῶν, Θεὸς ᾿Αξραᾶμ, χαὶ Θεὸς ᾿Ισαᾶχ, χαὶ 

Θεὸς Ἰαχωδ, ἀπέςαλχέ με πρὸς ὑμᾶς" τϑτό μὲ ἐςὶν ὄνομα αἰώνιον, χαὶ μνημόσυνον γενεῶν γενεαῖς. 
Ἔλθων ὅν συνά[α[ε τὴν γερδσίαν τῶν υἱὼν ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐρεῖς πτρὸς αὐτὰς, Κύριος ὁ Θεὸς τῶν τσα- 

τέρων ἡμῶν ὥπ]αί μοι, Θεὸς ᾿Αδραᾶμ, καὶ Θεὸς ᾿Ισχὰχ, χαὶ Θεὸς ᾿Ιαχὼδ᾽ λέίων, ἐπισχοπῇ ἐπέσ- 

ἮΝ 132. γόρένε Ἐργριίογ Οεοῖς. Αση. τ. αἰϊΐαυς. Απι. Εάα, 
καὶ ὅτι ἐξαξω) , καὶ ς9ς. , ὅτι 19. ΑἸΔΡ. 3. α ὅτι Βαΐ, ἱ, ς14, 

(εὰ μπιαῦεῖ ᾿, ς 17). κα καὶ ὅτι Οεοτζ. τοὺς υἱοὺς Ἴσρα.} τὸν λαὸν 
Βαί. ἱ, ςτῷν ς17}- ἐκ γῆς Αἰγ.}] εξ Αἰγ. )ς. εκ τῆς ΑΙγ. ς9. 
ἐκ γῆς εξ Αἰγ. (ης) Χ, 18. οχ στα “Ἐργρίίογασι Αττη. τ. ἃ. 1. 811|- 
υε. Απτι. Εά. ἐκ γῆς Αἰγ.--ἰξαιγ. ἴῃ οοπν. 12.} α ροϊγεπηδ εἴ ́ υα 
δ5 Ἰοϊεηδςεηῖ γ1. Εοπῖε μαδυΐ (οάεχ ἐξ Αἰγνπτου ἰπ υἵτοφυς ἰοςο. 

ΧΙ]. Εἶπε δὶ] αποιριϑὴ δὲ το, τοϑ, 118. ὦ). δας οὐπὶ δ44. υἵ- 
ηὐε κἡ λέγων ἱπεϊυῆνςο, τοό. ὁ Θειὸς) Κυριος το, 30, ὃς, τοϑ, 
1ιθ. Κυριος ο Θεος 136. ὁ Θ. Μωυσῃ, λέγ.] α.29,), 49, γό, τς. 

ΑἸἰεχ. Απ. ι. ἃ. 3. δυο. στ. ἘΔ. κἃ φύοσυς, [κά δαδεῖ πιᾶγρο, 
Χ, ὁ4. α λέγων 7γ8. ,« Μωυσ. λέγ. ὙΠ. Αὐτιεηὶ Οοάά. ςοπιρίυτος. 

Μωνσ"] ρεββεηπῦι τῷ Αἰά. τορος Μ. 18, 19, 30, ςς, ς8, 74, 74. δῳ 
8ς, 10, τοβ, 118, 129, 134. Οοπιρί. Απιοῦ. ὅτι ἔσομαι!) καὶ 
ἔσομαι τού. φτι ἐσωμαι γζ. κα ὅτι ϑίν. Οἤτος. Ασγπι. 1. 2. 3. δ]11- 
αυς. Απη. Εά. καὶ τοῦτό ὦδε «υἱέσι ϑίδνυ. Οἴἶρος. σοι} α 72)» 

ΣΟ7. τὸ σνυμεῖον) - ἵγαι Ῥίοζορ. ἰῃ (δι. Νις. ἱ, τιόο.0 -ἥ κ 

Ατποῦ. κα τὸ ϑδί(αν. Οἴἴϊγοῃ. δος. Αστῃ. τ. 2. δφυς. Αγπι. Ἐή. 
ἐξαπκογιλὼ) αποξελω 10, τού, 107, .134.- φτορελω ΥΙ]], Χ, 18, ςα, 
ςς, (6, ς9, 74. ὃς, τοϑ, ε18, 150, 135. Οοπιρί. Αἰεχ. Ατῦ. τ. 2. 
εξχπορίλω (ἢς) 82. εἐζαπορελλω 14) τό, 4ζ, 32) 47, 48, ὅς, 72, 73. 
27. γ78, 128, 130, 111. ΑΙ4. (αι. Νὶς. δίαν. Μοίᾳ. σεοῷ. εν 

Ἄπη. 2. ἐν τῷ ἐξαγαγ. 4ε} τον ἐξαγαγειν με ς3. εν τω ἐξαγειν 
σι 14. ἐν τω ἐξχγαγειν με γ2Δ. εἔν τω σε ἐξαγαγεῖν ΝΙ], Χ, 14, τό, 

18, 2ζ,) 20, 30, 32) (2, 14.) ςς, 47) 59. 04) 73ν 78, 8, 120, 131,13. 

ΑἸεχ. (δι. ΝΊς. ὐεοῖζ. κα σε γύ, 7). «σε, εἴ ποη ἐχρειπηυηῖ ἐν 
τ) Αττη. 1. 2. 3. δπᾳυς. Απῃ. Εά. τὸν λαόν μου) μου τον Δ. 
ξ1. κα μου Χ, ιτ8, 6. Αἰεχ. ἐξ Αἰγ.} τὸν εν Αἰγνπτω 77. 
ἔχ γυς Αἰγ. 4. καὶ λατριύσετε] καὶ λατρευσε ([ς) )ς. καὶ 
λατρευσαι ξ1, τ13ς. καὶ λατριῦσαι (ς) 72. καὶ λατρεσουσι 71. 
Αγλδ. 3. καὶ λατρευσατε γ6, 111. καὶ λατρευσίταὰ 110. κ᾽ αἰἦο- 

γοε δἷαν. Οῆτος. τῷ Θεῷ) δονίνμνι Αγαρ. 3. α πῃ. 2. αἷξ 

ἴεχῖι,, (πὰ βαρεῖ ππᾶγζο πιδπιὶ ρεϊπιλ, Ατπι. 1. ἐν τῷ ὄρει τ.) ΤὨΔΓΡΟ 
ἐν Χωρνξ ὁ... τούτῳ] τοῦτο ((ς) )ς, 130. ΙῺ ἔκρε ατοῖες ἰω 
{τηριοης αἸος φυοηυς ἱπ δεςεηῖι ρματϊυπε, 

ΧΙΠ. Καὶ εἶπε] εἰπε δὲ το. δῖλν. Οὗτος. α καὶ σθοῖζ. ἐξ- 
ἐλεύσομαι!) ἐλενσομαι Ν]], Χ, τῷ) τς» τό, 18, 2ς, 29, 32» 52) 53» 64) 
ςό, ςβ, ςο, 64. 71.) 72. 74. 76, η8, 83, ὃς, τοό, 107, 1τοϑ, 128, 131) 

13... 13ς. (οπιρί. ΑἸεχ. Ολι. Νὶς. (ὐοριί. δίαν. Οἴτοζ. ελευσωμαι 

γς. πορεύσομαι Ογτ. ΑἹ. νἱ, ρατῖε ΡΠ πιΆ, 170. ὁ Θεὸς] Κυριος 
οΘεος 30, ς3, τό, :8, ς. εἴ ἤς πιᾶῖρο όᾳ, ὃς, τῶν πατ. ἡμ. 

ἡμῶν] ὑμων Χ, 
τό, 18, 32, ςξ, 8, 72, 74. 134) 11ς. (οπρί. ΑἸεχ. (ει. Νὶς. 1» 

ςεπῖυ5 'ἰπ (αγ, Νῖς. ἷ, ς84. Ογτ. ΑἹ. 1. «. Οεοις. πη. 4. ἀἴΐίαυς, 

Απη. ΕἘα. ἔς εχ σοι πιᾶπις ῥειπμδ;, ἰεὰ πον ώρε ρήπιο, Αστη. 1:. 
ἐεωτήσωσ!] ργαπιϊϊης καὶ 14, 16, ἃς» 32) ςό, ς7, ς8, 73,) 77, 128: 
ΑΙά. Οἷς. Νὶς. Αἴδῦ. τ. 2. Απῃεηὶ (ὑοήά,. ςοπιρίυτεβ. Αἰτῃ. Εά, 

Ῥγατηίς καὶ ἴῃ οναγλές. πίποῦς ΑἸεχ. ἐρωτησωσι 75 καὶ ἐᾶν ἐρω- 
τησωσι 105. 108. (ΟμρΙ. ἐᾶν ἐρωτῆήσωσι Αἴδδη. ἢν 394. ΟΥγτ. ΑΙ. ν, 
1ςς. μερὶ εἰς. εἴ εχ ζοτ. 64. ρῥγαπητιηῖ ΑΓ( ΗἩΐεγ. ΜΙ]. 
Ταρί. ργαπιίπι; ἀλλ᾽ Ογτγ. ΑἹ. νἱ, ραᾶτῖε ῥυϊπΊΔ, 170. με 2} 
α Οεογς. ὄνομα) το ονομα τς, 19, 53) 78) τού, 1το)7. Οοπιρὶ. 
αὐτῷ} αὐτου τξςν 53») ς8, 72, "ς, ιοό. Απη. 1. 3. δἴφυς. Απη. Εά, 
φι ἐρὼ] εἰ φεῖα ἀΐεαμε δίλν. Οἰἴσγος. εἰ ϊεαι Ἄττῃ. 2. 

ΧΙΝ. Καὶ εἶπεν] α καὶ ς2, ς4» 57, 78, 131. Αἴτὰ. 1. 2. 3. 811|- 
φις. Αἰτι. Ε4. καὶ μηςΐ5 ἱποϊμάϊε Ολε, Νὶς. πε δὲ τό, 19, 73» 

1ιοϑ. Ἡΐ Αγ. {εἡ εἴ ἴππιεὶ υὐ Ναῖϊ. πιδρὸ καὶ εἰπε δὲς. δθεὸς] 
ΡΟΙῈ ἢδε νοςος ἀυο, υἱ νἹάεειγ, ἰἰδεγας ἀεἰειυγ )7ς. ὁ Κύριος (οπιρί, 
Κυριος ο Θιος τῳ τό, 4ς, 38, ς2,) (4, (7) 77, 78, 130. (αζ, Νῖο. 

πρὸς Μωυσαν.---ρὸς Μωυδὴν ἰπ Τοπ:. 1 ς} α αἰϊεγυῖσα εἰ φυς 115 'ῃ- 

ἰειηςεπ 53. λέγων] Α Χ, 145)1ς») 18, 2ς,) 30, 32, 2, ςς, (ό, ς 7. 
ξ9, 64) γ1,), 74. 74. 76, 83, 8}, τού, 107, 108, 131, 134. 18 ς. (πρὶ. 

ΑἸΙά4. Αἰεχ. (αι. Νὶς. Ατᾶῦ. τ. 2. Οορῖ. δίδν. Οἴτγοζ. Ασῃ). 1:. 2. 

,. αἰίφυς. Αττν. Εάὰ. ἐγώ εἰμι ὁ Ὧν" ναὶ εἶπεν) α 83. 
εἶπεν τό, ἃς, ς, ζῳ, 78, 131. Οατ, Νίς. φγὸ μων ὅπ: φαὶ φΗ͂ : οἱ 

«ἰἰχν Αττν. τ. 2. 3. αἰἰαυς. Ατγηι. Βά. τοῖς υἱοῖς Ἴσρ.---τοῖς νἱοῖς 

Ἶσρ. πῃ ςοπν. 1ς] α αἰϊοσυίγα εἰ φυᾶ [5 ἱπϊετδοεηῖ 72, 74. 
ἀπίς. με] α με Χ, 18. ἐίε "πε πεβι θεω 8ϊλν. Οἴτος. ἀπίςαλχέ 

με} με ἀπέργειλε Βα. ἱ, 281, ἰἐζξαπίραλχέ με (Ἰεπ). ΑἹ. 420. 
ὑμᾶς} , Ἐρίρι. ἱ, γ46. 

ΧΝ. Καὶ εἶπεν) α καὶ ς4, τοβ. εἰπε δὲ )ς. εἰψεν δὲ118. 
Θιὸς πάλιν πρὸς Μ.|).κ 1οό. α Ψάλιν )ς. Αὐξ. δῖαν. Οἴἶτορ. 
α πρὸς Μ. γ2. παλιν ὁ Θιος ΝὟ7ἼΙ, Χ, 18, ςς, ςὃ, ς9, όᾳ, 72, 84, 
8ς, 107, 134. Απῃ. 2. αἰΐᾳφυς. Ατπι. ΕἘά. φαλιν Κυριος ο Θεὸς 14, 

ιό, ς, 32) (8, ς4) 47, 73» 789 131. Οαῖ, Νς. ο, ὁ Θεὸς ἰπ τεχῖυ, 
(εὰ Βαρεῖ πιᾶγζο, Αγδῦ. 2. τοῖς υἱοῖς Ἴσρ.} προς αντοὺς τοῦ. 

Ά 
λα Χαϊ 

Ευϊξεηι. εὖ Αὐξ. Θεὸς 2" -- Θεὸς 3] α αἰτεγυῖτ. εἰ φυα ἴΐς ἰῃ- 
τεδοεπὶ ς3. τῶν πιατ. ἡμ.-- τῶν σατ. ἡμ. ἰῃ ςοπη. 16] α αἰτεῖ 
υἱῷ εἰ φυᾶ ἰἰς ἱπιειαςεηϊ ς 4. ἡμῶν} ὑμῶν Χ, τς, τό, 18, 2 ς, 
41, ςζ, 6, γα, 74, ὃς.) 130, 134, 11ς. (οπιρὶ. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. 86ν 

νει ἰπ (δῖ. Νὶς. ἱ, ς86. Αὐυξ. Αγαῦ. 1. 2. Οϑοΐγ. Ατσιπ. 1. 2. 3. 
αἰϊαυς. Ατπ.. Ἑά. - ὠπται μοι ξς. Θιεὸφ 3", 4, ς"] τὲγ ὁ 

Ῥγατηϊτζυπξ 14,1» 16, 18, 2 ς, 32) (2) ςό, ςγ, ς8, ς9, 64, 71, 73, 76» 
γ)8, ὃς, τοῦ, ε1δ, 1λδ, 120, 130, 131,),12ς. Οομρί. ΑΙά, Οᾳς. Νίσ, 

Βαΐ, ἴῃ (αἰ. Νὶς. ἱ, ς86. Ἐρίρἢ. ἱ, γ46. Ῥιοοορ. ἰη (δὲ, Νίς. ἱ, ς87, 

ῬγΖπιϊ ο 'η 45 εἰ ς᾽ ἰἴοοο ς3. Ριεπιπὶς ὁ ἴῃ 3" ἰοςο, ποπ ἰῃ 4" δυζ 
ς᾽, Ὑβεοάοτει. ἱ, 122. ἀπίςαλκχ) ἀαερειλε τοΒ, 118, Βαΐ ἱ, 
481. ἀπές. με πρὸς ὑμ.} κα Οορι. μου] μοι τό, 30, ς3, )ς, 
27. 131τ. (οπῆ. Αρρ. νἱϊ, 377. Βαΐί. ἱ, 429. Τπεοάοτεῖ. 1, 122. ἰδ, 

όι8. ,.)γχ4. Οὐ. ἱ, 1ο6. Ατδῦ. τ. 4. μ. ἐρὶν ὄνομ} μ.. ἐςὶ τὸ 
ὄνομα (οπιρὶ. Ογε. ΑἹ. νἱ, ρατῖς ρυΐπιλ, (θά δἰ ἰδὲ υὐ δ, μι. φησὶν, 
ὄνομα ἐρὶιν ῬΗΐ)ο ἰΐ, δ. αν ἐρὶν Βαΐ, ἱ, 489, ἰοὰ πδθεῖ αἰϊοῖ, ,. ἐρὶν 

Ὑπεοάδοτεῖ. 1]. ος. αἰώνιον, καὶ μνημ.} καὶ μνημ. αἰώνιον Ογτ. ΑΙ, 
ν, ςς9. νἱ, ρδῖς ὑγιᾶ, 170. Πδθεῖ μνημόξυνον αἰώνιον ἴῃ 4]1υβοης 
Οτῖρ. 1}, 828. καὶ μνημόσυνον) -- πευπε Θεοῖς. κα Ααῦ. 3, 
γινιῶν γίνεα!ς} γένεων γένεας 7ς. κ γενεῶν 111, γψενεαιφ γένεων 10, 
ς3,) 72γ 1ο8, 118. (οι. Αρρ. ἱ. ς. Οτς. ἱ, 3.6. Ὑπεοιέοτεῖ. 11, ἐς. 
Ογτ. ΑἹ. ν, ςς9. {εὰ αἰϊδὶ υὐ νας. ἄς, (εὰ φυοδά γεγεῶν ἴῃ οἰαιδῶ;, 
τηϊηογε, Α͵οχ. χεπευδέίοναϑὲ ξέπεν αἰ ἰοπμ ΑτΔῸ. 1. 2, 

ΧΝΙ. ᾿Ἐλϑὼν] σό Οορι. οὖν] « ΝἼΙ, Χ, τῷ, τό, 18, 32, 
42) 7) 40γ 779 78» 839) 131, 11ς. ΑἸεχ. μι, Νὶς, 7.8, Μ. Πα]. 

463. Μιαδεὶ ὃς οὖν πιᾶῖξο 64. δὲ το, τοϑ. ϑ8ϊδλν. Οἷἶτοζ. παπς 
Ἀπ. 1, 2. 3. δΐφυο. Ατπη. Ἐά. σά εἶδος Αγαρ. 1.2... συνάγ.} 
ρισπιιῦς ἐρ σδογς. τὴν γερονσίχν) ζαρταίοτῖρι, ἃ πιληυ ἐδουπάα 

τοὺς τρισδντερους ιβ8. Αηυΐα εἢ, κεπίογεε Οορε, τῶν υἱῶν} 
α 74, 84, τού, τογ, 134. ]{ι. ΜΙ]. ς. ἃ τῶν τοϑ, 18. ἐρεῖς] 
ἐπε ς3. ἡμῶν) ὑμων Ν]], Χ, τ΄, 18, 29, 30, 32) ς 7» 74» τού, 
134, 11ς. Οοπρί. Αἰεχ. ὥδι. Νὶς. }υ1ϊ. Μ.]. ς. Αγδδ. 1. 2, Οδογρ. 
Απῃ. 1. 2. 3. αἴας. Αὐταὶ. Ἐα. 
Θεὸς ᾿Αζρ. καὶ Θεὸς Ἰσ. καὶ Θεὸς Ἰακ.) α 72, τού. 
ᾳυς Οἰειιν. ΑἹ. 439. ἴεσ ο Θεὸς μαῦεηΐ 14, τό, 30. 32) ς2,) 4. τό, 

71) 73. 759, 78) 1οϑ, 128, 120, 12:1. ΑΙ, Οἱδῖ. Νὶς. 7υ. Μ, Ι. 6. 

4 ἢ 

᾿ 
α Χχαι υἱγιϊ}- 

ὦπται!) ὠφϑὴ ς3. [υ. Μ.1. ς. 

“ “7 



ν 7 

.}} 

Ὲ [] 

ξ΄ ᾿». ,,ορ ΄ ξς μ᾽ ἱὰ 4.4“ ν 

ζΖεμμαε: ὑμᾶς, χαὶ ὅσα συμξέξηχεν ὑμῖν ἐν Αἰγύπτῳ. 

Ο ΔΟ Σ. 
ΚεΦΙ,Ι, 

Καὶ εἶπεν, ἄἀναξιξάσω ὑμᾶς ἐχ τῆς χαχώ- 

σεως τῶν Αἰγυπτίων, εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, καὶ Χετ]αίων, χαὶ ᾿Αμοῤῥαίων, καὶ Φερεζαίων, 
ρ : ΄ ἙΝ, [4 

χαὶ Γεργεσαίων, χαὶ Ἑὐαχίων, καὶ ᾿Ιεξουσαίων, εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα χαὶ μέλι. Καὶ εἰσαχού-. 

σονταί σε τῆς φωνῆς" καὶ εἰσελεύσῃ σὺ, χαὶ ἡ γερεσία ᾿Ισραὴλ, πτρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπῆε, 
χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν, ὃ Θεὸς τῶν Ἑδραίων ποροσχέχληται ἡμᾶς" “πορευσόμεθα οὖν ὁδὸν τριῶν 
ἡμερῶν εἰς τὴν ἐρήμου, ἵνα ϑύσωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν. 

βασιλεὺς Αἰγύπτου πορευϑῆναι, ἐὰν μὴ μετὰ χειρὸς χραταιᾶς, 

ἢ 2 »’ ι ρ 

᾿Εγὼ δὲ οἶδα ὅτι ὁ ππροήσεται ὑμᾶς Φαραὼ 
Καὶ ἐχτείνας τὴν χεῖρα, πτα- 

’᾽ ᾿Ν 3 ν᾿, 2 ρο ρΦ ’ κα [4 3 3 μο Ν ἊΝ πὲ 

τάξω τοὺς Δἰγυχτίους ἐν ππᾶσι τοῖς ϑαυμασίοις μου, σἷς «ποιήσω ἐν αὐτοῖς" καὶ μετὰ ταῦτα 
ἐξαποςελεῖ ὑμᾶς. Καὶ δώσω χάριν τῷ λαῷ τὅτῳ ἐναντίου τῶν ΑΙ ΤΙΩΝ: ὅταν δὲ ἀποϊρέχητε, 

ἂχ ἀπελεύσεσϑε χεγοί. ᾿Αλλὰ αἰτήσει. γυνὴ παρὰ γείτονος χαι συσχηνοῦ αὐτῆς σχεΐη ἀργυρᾶ 

καὶ χρυσᾶ, χαὶ ἱματισμόν' ᾿χαὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ὑμῶν, χαὶ ἐπὶ τὰς ϑυγατέρας ᾧ ὑμῶν, 

χαὶ σχυλεύσατε τοὺς Αἰγυπτίους. 

δεῖ ὁ Θεὸς ἴπ ἴοςο 2΄. ποῦ 1 δὺῖ ο΄, (οπιρί. διλὺθεῖ ὁ Θεὸς ἴῃ Ϊ. 
υἱύγοο 53. ἐπισκοπῇ ἐπέσκεμμα!ι) ἐπισκοπὴ τπισκεψομαι 10, 108, 
αι... ἐπισκοπη ἐπέτκεψεν το. “πίισχκοιτὴ ἐπισκεψεται ς3. ἐπισχοπη 
ἐπισκέπτομαι Τυ Μ. ]. -- επιδλεῴει ἐπεξλεψα ἴα ϑο μοὶ ο πιάγρὲ- 
δ ς7. χει αμαο γοαογάαίπς γμαε Α:ϑῦ. 3. ὑμᾶς-----ὑμᾶς ἰπ 

οὐση. 67} α αἰεπιῖσ. εἴ πιῶ δὶς ἱηιοι)δοστξ 1.49) 165 111- καὶ ὅσα] 

»ι καὶ ζΟ. εἰ οἰκπία φιαεεσσις Ατῃ. 2. εἰ υἱαϊ ὠρμὶα φικοκηφμε 

Οορ. ω υἱα] συτας φιοάίξιηφαε ἈτΔΌ. 3. ὑμῖν] α Απῃ. 2. Αἰ- 

γὕπτω!} Ὑ5 Ανγυπτω τῷ, ς35) 120. εἰ ἢς εχ οοῖτ. τό. τὴ Αἰγυπτω 
Κο. -Ἐ καὶ εὡραχὰ 9. -ἰ εωὡραχαὰ τοδ. Οὐοιθρὶ. 

ΧΝΥῚΣ. Καὶ εἶχεν) α 53. κ« καὶ Οοος. εἶπεν] εἰπὰ τοϑ, 

τι8. (ομρί. ΑἸεχ. εἰπὸν Χ, 18, 2ξ, 59, 52, 4, 57, 71) 73) 74) 78) 
Θ.., ὃς, 1:30, 134, 13-- ΜΝ εἰπὼν 7:. εἰπὸν δαθεῖ ἔργα [ἰπϑᾶπὶ 

59. αναζιξάσω] αναζιξο )ς. αναξηδασαι 573. αναξιξασαι 
40, ̓  τΆ, ὃς. ὑμᾶς] ἐλία; ΑὙΆΌ. 1. 2. τῆς κακώσεως τῶν 
Α:).} - και ἐπαξζω ὑμᾶς το, τοϑ. της γῆς τῆς χαχκωσεως ὑμῶν τῆς 
ἈΑιγνυχτοῦ, οἱ νἹἀεῖυΣ, 75. δεντα εἰ ἐπ αὐ ἰδ ιοιὶδα; «Ἐρ )ρεὶ δῖαν. Οἵ. 

ἔτος. εαγογε “Ἔργρεὲ Οορ. εαγοίνε “Ἔργρέδονενε Ἀταῦ. 3. αυξὲ 
ξείρουκίετις νος θυ3 τῆς κακώσεως ποϊλπῖυς ρυηξέεῖς, ἔοεῖε οἱ ἀεἰεηάα, 

Αστα. ᾿. ατῶν Ασγῃ. 2. 3. εἰἤηῃςθ. Ἄγιιν. Ἐῤ. τῶν Χαν.} κα τῶν 
Οομρὶ. καὶ Χεττ. καὶ 'Ἄμ-. καὶ Φερεξ. καὶ Γεργ. καὶ Εὐαί. καὶ 
Ἶ6.} καὶ τὰν Χεττ. χαὶ ἕναι. καὶ Αμ. καὶ ᾧερ. καὶ Γεργ. καὶ 1εῷ. 
ῶς, ζῳ, 131. καὶ Χεττ. χᾶν Ἐναι. καὶ Αμμορ. καὶ ᾧερ.. χαι 

ΓερΎ. καὶ Ἰεδ. τό, 18, ςς, ς7), όᾳ. γγ7, γ8, δῳ, 134. Αταῦ. 3. και 
Χετί. καὶ ἕναι. καὶ Ἄμμορρ. καὶ Γεέργ. καὶ Φερ. καὶ Ιεδ. ς2, 8ς. ἤς, 
οἰ ᾳαοά Ἄμορρ. μαδεαηῖ, Χ, 14) 29, ς9, 73) )76. (Δι. Νίς. Οορι. 

δἷαν. Οἴοσ. χαὶ Χεττ. χαὶ Αμ. καὶ Φερεζεων, καὶ Ευαι. καὶ Γεργ. 

καὶ [εξ. 30, ς8, 72. καὶ Χεττ. καὶ Αμμορρ. καὶ Γεργ. καὶ Φερ. καὶ 
Ἐυα!. καὶ 1εδ. τοϑ8, 118. καὶ Χεττ. καὶ Αμ. καὶ Φερεζ. καὶ 1εδ. καὶ 
Γεργ. και Ἐξαιων 7ς. καὶ Χεττ. Εναι. Αμορρ. Φερεζ. Γεργ. καὶ Τεῦ. 
τοό. καὶ Χεττ. καὶ ἂμ. χαὶ Φερ. καὶ Γεργ. καὶ 1ε6. καὶ Εναι. Ν]]. 
χαὶ Ἐν. χαὶι Φερεζ. και Ἄμορρ. καὶ Γερσαιὼν (Π.) χαὲ 1εξ. 53» ζό. 

καὶ τῶν Χεττ. και ἕν. χαὶ Φερεζ. καὶ Ἄμορρ. και Γεργ. χαι 1 εὉ. 130. 

καὶ Χεττ. χαὶ Εὐαί. καὶ Αμ. καὶ Φερ. καὶ Γερσαίων, καὶ 1εξ. ΑΙά. 

χαὶ ΓΕΡῪ ἐσοαΐων ἐδ δεῦδεῖ 00 “ ΑΙεχ. Αχαρ. 1. 2 γάλα καὶ μέλι] 

μελι και γαλᾶ 7 

ΧΥΉΗΙ. Οὐνοῖο υἵχυς αὐ Ἰσραὴλ ἱποὶυ.} αὶ ς 3. χαὶ 1 

εἰσαιλδοεται 2. 
͵ 

Α Οεοτν. εἰσαν κοὐσονται] εἰσακουσοντες 10. 

Ηος εχ πιαῦρὶης ἱπαιιέξι τι πὶ ἰΙοοο ἀἰϊεηο ; 
ἔ 

γερεσία]) γε- 
Αγπι. 1. 3. δ] 1141|6. 

φωνηςὶ -ἢ τῶν υἱῶν ΑἸά. 

στη Γοίκγσοπάωπι οἷϊ αὐ Ἰσραὴλ ἴῃ ἰΐηδα {δ υεηίο. 

βῥουσια τῶν νιῶν ΝΣ, »2. γερουσία, υἱῶν 8. 

Ἀπ. Ἑά. πίογεε (ορῖ. Ααυϊίδιτι ἑοσῖθ, υὲ δὰ σοπλ. τό, ἐχρυηπιεῖ, 

Ἰνσρ.] α 76. Φαραω) ΑὟῚ!, Χ, 14, τό, 18, 2 ς, 29, 30, ξ2, (4, 
ζ). ζ9, 725 71» 74.) 75 718» ὃς, τοῦ, 1ο7) 1317)1347γ13-ς. (ὐορῖ, Ατγαῦ. 

ἡρείθηνι τον βασιλ. 74.) 7. τού, το7) 134. χαὶ ἐρ. 

εἰΐεσε αὠΐεαι αὐ ἐμ; ϑἷαν. Οἰἶϊτος. ὖ 

ι. 2. 3. 

τ. ] ὈΪς 

Θε 0:7 Ργατηϊτιης Κύριος Ν], Χ, 14, τό, 18, 10, 2) 295) 30, 32) ς2, 

ΚΑ. τ τ, 67; ςῦ, ζ0, 64, 717) 724 73» 74 75: γ6, 77. 78, 83) 84, ὃς, τού, 

105, τοϑ, 128, 130, 131. 1349γ13ς. (ομρὶ, ΑἸά. (δῖ. Νῖο. Ογτζ. Αἱ. 

Ι, Ῥατῖς Τεσιμάα, 528. Αταῦ. 1. 

ΟΣ γα ζο. 

ἱ, ματε Ῥγπτια, 63. 2. 8ῖδλν. ὐδεογρ. 

Απη. 1. 2. 3. αἰἴϊχσιιε, πη. Ἑά. τγαιηϊς Ἰάδπι 'π ομαγδέξ. πιΐποτε 

Αἰεχ. μυροπητας δοοραέσμε οὐ τ ἈγτοΪΟ Ργδειηῖς Αγαΐ), 2. ωροσ- 
᾿ 'λμὰ, ἃ ᾿Ν ς« “ 

χίχλ.} Γηῶῦσο ἐπιχεχληται 04. ἡ αὐ ᾿ερίμηι (ορῖ. Ἴμδ ῇῆς 

δΧχ ζοῖτ. ΠσΓηΩ ΡΤΙΠῚΟ υμῶᾶς, τοῦ. -Ὦ αὐά μ ἐδύμηι Δυιαῦ. 2. Ατσῃη. Ι, 2. 2. 

λἰϊαυς. Ασὰ. Εμ. οὖν] τορευσωμ.. οὺν ι8, 75: πρὶ ἀπορένσο, όμ.. 

ἍΜοΐῃ. τπορευσώμε εν ζῆ) 72. κ οὖν Ονς. ΑἹ. νἱϊ, ρατγῖε ρῆπια, τὸ. 
Ατγαῦ. 2. Θεοῦ. ἐἰ 2γοβε τειν δῖαν. Οἴγοσ. πμης ῥγρβούξεναν 

Απιν. 1. 2. 3. αὔίαυς. Αγη). Ἐκ]. ἐἰ ΠΑΡ ποῦ ἱγεὲ Αχαῦ. 1.2. τριῶν 
ἡμερ.] ἡμερ. τριῶν 147 16, 779. 131- ἵνα ϑυσωμεν) κα Κ. οπως 

ϑυσωμεν 130. οπὼς λατρευσομὲν (ἢς) ἴῃ ἴεχῖυ, ἐξά ινα ϑυσωμεν ἰὰ 
ἴηᾶγρ. τ6. εἰ ὑπιαοίαόίπιας ΑἸ.  ,πγιίβείμνι Οομ. ἘΦ πα 

3εῖα Αχαῦὺ. 3. τῷ Θεῷ ἡμῶν) αὐτω 72. κ ἡμῶν 13ξ- ἔαρτα- 

ζουιρῦυπι Κυριω πγδῶι! ᾿Χὶπιὰ 111. ρῥγεπμτυης Κυρὼ ΝΠ], Χ, τῳ, τό, 

18, 19. 25) 29,) 30, 327. 53) ζ4) 5ὅ, (8, ς9,) 64) 73, 74» 755 76» 77» 
58, 83) 84.) τού, τοῦ» 129) 1320, 131), 134, 13ς. Οοπρὶ. Αἰά. (Δι. Νῖίςο. 

Ἀπιῦγ. Αὐδῦ. 1. 2. 3. Οὐορῖ. δίαν. Μοίᾳ. σδοῦψ. Ασπι ὶ. 2. 3. αἱ 
᾿ἢυς. Απαη. Εά. 7αεοῦ. ΝΙθεη. ἰω δετοοηίθυς Αετηεπο-ζδα. γεα- 
της κίδαι ἸΏ Ὁῇαγδέϊ. ταϊθοες Δίεχ. 

ΧΙΧ. Ἐγὼ δὲ] κε εξο Αγ. χ. 3. 3. αἰἴὔααε. Ασα. Ἐὰ, προΐ- 
σεται} τροσισέται (ἢς) 72. τπροεήφεται ΑΙ4Φ. ταρϑοισεται χοῦ. 

τροσϑήσεται 18, ζ9. εἰ ἄς, Τεὰ σ᾽ ἱπ ρείπνδ {γ ἴλθλ τὔρυ5 ραηϑιὶς ὥιριὰ 
Ὡοΐτυν υἱ ἀεϊεπά. Χ. Φαρκὼ] αὶ τῷ τό, τῷ, 2ς, ζ2) ζῷ, ς ἢ) 73ν 
57, 78) τι8, 121. Ὁκῖ. Νίς. Ατηλ. τ. 2. 32. αἰΐᾳυς. Απη. ἘΔ. α ἰὰ 

ἔεχίι, ᾿αθεῖ τηδρρῸ, ὅς. βας. Α1:γ.} α τοό. εἴ α Τεοάστει, ἢ, 
69), [κὰ μαδεῖ αἰϊθῖ΄. τὲς “Ἐχγρείογωασν Οδογζ. τορευϑηνα!} 
αὙεούοιτι. ἃ, 123. ὶὶ, δ). ἐὰν] εἰ 32, 1ο6. μετὰ χερὸς χραν 
᾿ταιᾶς] ἐν χειρὶ χραταιᾷ, καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ Ἔλεούοτε. ἰ,, 69), 
(οὰ υὐ Ναϊ. 410]. ἐπ σιαπε υαἱάία Ατηθτ. 

ΧΧ. Καὶ 1] α Οεοτς. χεῖρα] - μου ΝΠ, Χ, τῷ τό, τῇ, 

19, 2ζ, 20, 30, 32, 53) 53, 54) 55), 46, ςγ, ς8, 9, 64, 73») 74) 76» 
γό, γ7. 78, 84, ὃς, τοῦ, 1το7, 1τοΒ, 128, 130, 131) 124,2. 13ς. Οοωρὶ. 

ΑἸά. (δε. Νὶς. Αμπδοδιϊ. ἀρ. Ευΐ. ᾿, 376. Ἰηποεῖῖυς ἰη (δι. Ν᾽ς. ἱ, 
όο3. Αταῦ. τσ. 2. 3. Οὐοῦρ. Ασιῃ. 1. 2. 3. ασυς. Ασπὶ. Ἑὰ. -Ἐ ἰάδπι 
ἷῃ εἰαεαιδέξ. πιϊποῖς Αἰοχ. παταξὼω] εἰ βετεμδίαπε ζορε. Οεοι. 

τοὺς Αἰγ.} «Ἐκ ρεῖοι οπιπες ΤΟ ορς. οπεπει “Ξε; γρί1οΣ ΑτδΌ. 3. .Ἐρ)ρ» 

ἐκ ΑΥτὴ. 3. αἰϊϊασας. ΑΥΠ.. ἙἘά. ἐν τῷ. τοῖς ). μου} α ζ2. κ ΕΣ 

42) γ8. (δὲ, Ν)ς. α ὥορτ. Ατδϑ. 

λα ἕν Ἀνάν ν : ἂς πος 

ἐν ἃ Ω τοι ις] μετ᾽ οὺυ τοις ΙΟΥ. 

καὶ μετὰ ταυτα ) και μετα τουτο 132 Ο. 

ἰεἀ πη Ἔχ οοτ, τ αἴ, ς6. ρον ἐκες απίϑη; δῖαν. Οἴἶζον. ἐξ- 
»» : τς . 
ἐξαποςελὼ (αϊ. 

Ἔ ἐντευϑὲν εχ σουγ. ςό. 

πος ἐλε}} ἐξαποςελλει ξζ. ἐξοαποςελλὼ (ῃς) 52. 

Νις-. 

ΧΧῚ, χάριν τῷ λ. τούτῳ] αὶ χᾶρ. τῳ Δ. εἴ Βαθεης ἴαπτιπὶ τοῦτο 

74. 845) τού, τοῦ. 134. χάρ. τωλ. τοῦτο (θς) "ς. ρΡοῖ λαῷ τ με 

Ψ11. Διαῦ. 3. Αγω. ΕἕἘὰ. κᾳκ 

ΨΙ], 29. εοῖσ. [0ν}] εγωπίον 

Χ, 14. 16, 18, [99 2, 32, ζ2) 4, ζ7, ζ0; 

ΣΟϑ, τἰϑ, 111) 124) 11ς. (ὧ(κῖ. Νις, Οτς. 1, 121. 

[δὰ ἐναντίον ἴῃ γηᾶγρ. ὅ.. τῶν Αἰγ.} -ἢ τουτῶν 

ὅταν δὲ] κ δ τᾶς. 

ὑμᾶς ] υμκας ἐντευῖ)εν ζ3) 120. 

Α,τ. 1. 2. 3. 8.166. τουτῷ 

Ἄτσιῃ. ΕἙά. 

(σεογρ. 
᾿ .: ᾽ 
Αἴ. 1. 2. αἱἱ σα. ἐναντ 

εἰ ὥς ἴῃ ἴδχίι, 

ἀκ δ 

ἀποτρέχητε] δυποτρες 

γέγε “Ἐργρ- 

ἐϊογηη ΔΥγα. τ. ἃ. 

Χχετε ζ0. ἀποτρέχοιτε Οτρ. 1]. ς. ἀπελεύσεσϑε)} ἀαπελευσησϑε 

77. ξζελευσεσϑὲε ἴῃ πιᾶγσ. ς7, ὅ4, ὃς. εἰ ἔς ἴῃ τόχῖι 30, 71. 
Ξ ὙῸἙ Ν - Α ' 

ΧΧΙΙ. Αλλα] κα 11, 1Π1|, τς, 129. παθεῖ ἴῃ ομογαξὶϊ. τλϊῆοσδ 
α΄. ἃ ω Μ᾿ Ξ Ἢ 

Αἰεχ. αἰτήσει) ζητήσει 82. ροβμίεν δῖαν. Οἰϊγορ. γυνὴ] 

ἀνὴρ παρὰ τοῦ ὡλησιον αὐτου καὶ γυνὴ ς8. γείτονος τοῦ γειτο- 
. ἤ .] - ἃ ᾽ν 

γος γό. χαὶ συσκήνου αὐτ.} α ϑίαν. Οἴἶτοσ. ακαὶ:ς. ΦΡΎ, 
ἃ - Ξ 

χαὶ χρυσα] χρυσὰ καὶ ἀργυρὰ 145 τό, 19, ς357 77» 131. ἀμγεῶ εἶ 

αγρέπίεα εἴ υαία ἥϊ"- 

118, ἐεὰ υς 

5" ἐμά 

Ὗ "Ἂν. " 

τους υἱονς) τοῖς 

ῳαία αγρομίεα Αυιῃ. 1. ὦ. 3. αἰΐαυς, Ασηι. Βα. 

γέά ((ορῖ. Αἰδῦ. 3 

Ψαῖ. ἱ, 14. 

ἈΙΆΌ. 1. 2. 

ἱματισμ.] ἐσϑητα ΤΠοοάοτγεῖ. ᾿, 

ἐπιθησ 

εἰ το  ιγσηζια ΣΉ ΟΡ ἐς ἈΑταῦρ. 2. 

ὕ , ᾳ 
ἐπιϑδήσετε] τπιϑησεται ἢς. ἐσῇε 32. 

ἔγ. 

18. 

Σ9. 

20. 

ΚΙ 

ΕΑ 

Ἂ 
γ71) 

Μ7]1 

-- - .- οΟ, “- 

73» γθ, 77» γ8, ν᾿ 98 84, Ι0 7. ᾿ 



«Ἢ 

Ε Ξ. Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. Ιν. 

ι. ᾽ΔΠΕΚΡΙΘῊ δὲ Μωυσῆς, χαὶ εἶπεν, ἐὰν μὴ πιςεύσωσί μοι, μηδὲ εἰσαχέσωσι τῆς φωνῆς μὺ, 
ΕῚ [ωἢ "., φΩ, » ““ ᾽ ε Α »» » »0 Ν » ΄ 

ἔρουσι γᾶρ, ὁτι οὐχ ὠτταὶ σοι ὁ Θεος, τὶ ἔρω Φρὸς αὐτοὺς 2. 

. τροὶ μδθεῖ αἱ τυὶ. 

ἐςι τὸ ἐν τῇ χειρί σου; ὁ δὲ εἶπε, ῥάβδος. 
Εἶπε δὲ αὐτῷ Κύριος, τί τοῦτά 

Καὶ εἶπεν, ῥίψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν χαὶ ἔῤῥιψεν 
3. Ὰλκ, βϑ}Ὺπς, ννΝ Φο 52 ’ » ἈΜ“ τδς 393 5 ᾽ ων 

αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ὄφις" χαὶ ἔφυγε Μωυσῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ. Καὶ εἶχε Κύριος πρὸς 

Μωυσῆν, ἔχτεινον τὴν χεῖρα, χαὶ ἐπιλαξοῦ τῆς “έρχου" ἐχτείνας οὖν τὴν χεῖρα ἐπελάξετο τῆς 
χέρχου'" χαὶ ἐγένετο ῥάξδδος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, Ἵνα “Ψιςεύσωσί σοι, ὅτι ὦπταί σοι ὁ Θεὸς τῶν 
πατέρων αὐτῶν, Θεὸς ᾿Αδραὰμ, χαὶ Θεὸς ᾿Ισχᾶχ, χαὶ Θεὸς ᾿Ιαχώβ, Εἶπε δὲ αὐτῷ Κύριος 
“άλιν, εἰσένεγκον. τὴν χεῖρά σοὺ εἰς τὸν χόλτον σου" χαὶ εἰσήνεγκι τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν 
χόλον αὐτοῦ" χαὶ ἐξήνεγκεν ΤῊ χεῖρα αὐτοῦ ἐχ τοῦ χύλπου αὐτοῦ, χαὶ ἐγενήϑη ἡ χεὶρ αὐτοῦ 
ὡσεὶ χιῶν. 

νοις (Ως) 82. υἱοὺς ὑμ. καὶ ἐπὶ τ. ϑνγ. ὑμ.} ,.. [εἀ τείξαι μων 
εχ υἱάπιε νοςε, εἴ ἰδευπα εἱξ τεϊξια, 75. ὑμῶν 49] α τς, 19, 48, 
1τοθ, 118. Οοοζ. σκυλεύσατε) σχκυλενσίτε ἃς, 11{ς. σκνλευσητε 
48, )2. φυσκυλειφατε (ἢς) )ς. συσκυλένσετι (υρτγαίοπρε. πιδηυ 
τες, 111. συνσχένασατε ]1. συσκευχσατε Χ, τ4, τό, 18, 10, 
42, ζ2, ςς, ξ7) 71) 74) 107, τοβ, 118. ΑΜ. 5ίαν. Μοίῃ. συσχενα- 

σιτι 14). ταῖς ἢς τς, 40, ὅῳ γύ, 77. γ8, θς, 28, 111,.114. 

Δίεχ. (δι. Νις. Ρίόζορ. ἰπ (αἱ. Νῖς. ἱ, ςφο. εἰ ἄς ἰα τεχῖυ, (δ ἐσι- 
συσκιυασετι ἴῃ πιᾶγῷ. ς6ό. συσκινασίϊαι ς4, 81,110. επισκενασαῖε 
210. επισυσχιυαφατιί ς8. (οπιρί. αἀποσυσκενασίτε (0. 

Ι. δι), Ογν. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρείπιβ, 66. ἷ, ραεῖε ἰξευβάα, αοδ. Αὐξ. 
Ατοδε. ϑδίαν. Οἴἶιοζς. Οεοξ. Αππ. :. 8. 3. δἰΐαυς. Αἰτο. Ἑά. 
Μωυσ.] ὁ Μ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, μεττε ρείπια, 66, 68. ἐὰν} οὐ ΚΙ], 
Χ, ι8, ς4, ςς, ςό, ςβ, ς9, 64, 71, 73) 7ῳ 74» 76, 84, ὃς, τού, 107, 
τιθ, 130, 134ῳ. 13ς. (οπιρί. Αἰεχ. Ῥηΐο ἱ, 82. - δὲ 29. Ογτ. ΑἹ. 

ἵ, ματῖς ἰδευπάα, 298, (δὰ δἰδὲ υἱ Και. πιγιύφ. μοι, μηδὲ} τις. 
χης φωγης μου μηδὲ (ῃς) 129. ᾿ᾳ μὼ' Ογν. ΑἹ. ἱ, ραεῖς (φονηάε, ε9ῦ, 
εἰ. οπιηΐδ ἰδ υπὸ ἰοζο, κά παραὶ δῇθὶ. μηδὲ εἰσακ.} καὶ μὴ 
εἰσαχ. (3. εἰσακούσωσι) εἰσαχουσονται ςζ8. εἰσαμονσωνται 12, 
.)6. (ες. Νίς. ἀκόσωσι (γε. ΑΙ. ἱ, ρᾶττε ρεΐπια, 66, {δὲ αἰϊοὲ υἱ Νι. 

φῆς φωνῆς μου] τὴς ἐμῆς φωγης 329. κ τῆς φιρῆς 129. ἐρῶσι γὰρ] 
“Ἢ μοι το, τοϑ, 118. Οορί. Αγαδ. 3. Οεοεξ. ἀἴοναίει Ἀπιὸτ. ὅτι} 
α Ρίνϊο Ἰ. ς. σ9.} “πἰδϊ ϑῖαν, Οὔτος. ὁ Θεῤς) Κύριος γ6. 

Κυριος ὁ Θεὸς 12. Αἰεχ. τί ἐρῶ πρὸς αὐτοὺς} ρεεετιί» 
ἴυπε “. Αἰεχ. Αγαῦ. ᾿. α. 

1. Μαῖζο ποιϊδὶ (ρ. ἱν ἢὶς ἱηγτγεάΐ, 11: εἶπε ὦ] καὶ εἶκε 
ῬΉΪο ἱ, 82. δίαν. , δὲ Οεαζ. Απτπη. ᾿. 2. 3. δ[ηι6. Ασπι. Ἑώ. 
αὐτῷ Κύριος) αἀντω ο Κνριος )ς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραγῖε μεΐπιλ, 66. αυτω 
Κυριος ὁ Θιος ΝΙΪ, τοῦ, 1:07. Κύριος Μωσ. Ῥιΐΐδο ἱ, 82, 22:1, 

«κτὸ] α γ)5. δίαν. Οἴτοζς. γεν. ΑἹ. νὶ, μαιῖς ρείπιβ, 28, {εά ρίυς 6- 

44. 4ς, 9, 64) )4. 76, 77, 78, 83, 18, 130,.131, 13. ΑἸά. (αι. 
ἈΝιςο. γε. ΑΙ. ἱ, μας ἱεουπάλ, 298. νἱ, ρᾳτῖο ῥγίπια, 48. θά δοὺσι 
αἰ. τὸ] ΡΝ], Χ, 18,40, (4, ςς», 49, 74. 74, 83.» 8, 1οό, 
10;, 118. 120, 134. Οἰϑος. Ογν. Αἰ 1 ἱ, ματα ἐδξοιμάδ, 298, (εἀ ὑἱς 
ἴαδεῖ δὶ. τῇ χειρί σον] α τῇ (τὴ 

ΠΙ|. Καὶ τη καὶ εἰπὲν ἀνυτω 83. ΑΙά. δ[εν. Οἴτοζ. « καὶ 
Οεοις. ἱπὶ τὴν γ. τ᾿ --ἰπὶ τὴν γ. 23] α αἰτεγιῖσα εἰ φυς 1ἷς ἱπῖρε- 
Μπεεπὶ 2ς. Ατδῦ. 2. εἰ ὕνγ. Αἱ. νἱ, ρασῖε ρυπια, 428, δ δοὶνεὶ δ᾽ Ὁ. 
ἐπὶ 13} εἰς 32, 8ς, τὴν γὴν 15} τῆς γῆς Ἐρίρῇ. ἵ, 99. βνυίανε 
Ἀττι. 1. 2. 3. δ ΐᾳφυς. Ατπι. Εὰ. καὶ ἴῤῥιψ.} “λει σμίοπν οοπίοοῖ 
εοῖζ. αὐτὴν ἐπὶ τὴν γ. 45} α 107, 131. κα ἐπὶ τὴν γ. ς3. 
α αὐτὴν ϑίαν. Οῆτοζ. τὴν γὴν 2. βευίκσι Αετη. τ. 2. 3. δ φυς, 
Ἄσπ. Ἑά. ἴφνγε} ἐφοδηϑη ὅς. π᾿ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου 
αὐτοῦ Ογν. ΑἹ. νἱ, ρας ρεϊηδ, 28. (δὰ αἱἱ υἱ Ναῖ. 

ΙΝ. Καὶ εἶπε) , καὶ Οφοις, πρὸς Μ.].. 72. Ανδῦ. 1. 2, 

“ρὸς αὐτὸν Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς (οςυπάα, 408. (εὰ 1, Ῥάγας ρυπηδ, 66, υἱὶ 

Ψαῖ. Μωσεῖ Ριϊο ἱ. 82. χεῖρα 13} -ἰ σὸν Χ, 14, τς» τό, 18, 

ἃς, 29, 30, 42) 43, (6, ς8, ὅ4,) 71, 72, 73») 74.) 71. 76, 78, 8. τού, 
107, 118, 128, 150, 131, 134, 12ς. Οορὶ. (δι. Νῖίο. Ῥμῖο 1. ς. 
ὥγτν. ΑἹ. ἱ, ραγῖς ρείπια, 66, ἱ, ρασῖς ἐξευηάλ, 498. νἱ, ρδεῖς ρείπια, 28. 
Λυρς. εἰ (οαὐά. 1,δίϊη!. Οεοῖζ. Απτι τ. 2. 3. δἰ ἴφυς. Αγ. Ἐ4. Ὁ 
ξάετῃ ἰῃ οἰεαγδῶ, πιθοῦ Αἷοχ. τῆς κέρκ. ιἶπττῆς κέρκ. 45] , 4]- 

φετῖτε εἴ φυα ἰἰς ἱπιεηίδςεης 18, ς4, γ1, 84, (γε. ΑἹ. νἱ, ρλτεα ρτῖπια, 
48, (εὰ μεδεῖ 4110] ρίυς (ἐπεὶ, χέρκου 1] Ἐ εἶα; Αὐξ. εἰ Οοἄά. 
ἄλιῖ. Αγδῦ. 1. 4. 3. ΠΙΆΓΡΟ φνρως Χ. ΕΠ δὺ α]1ο (οτίδι ἰηξεγρτεῖο. 
ἐκτείν. οὖν) , οὖν ΤΙ, Χ. Ογτε. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρεῖπιδ, 66. Αὐυρ. Οοοεᾳ. 

κα! ἐωνας Χ, 14γ) τό, 10, 2.6» 39, 32) 53) 44) ς(,) 47) 8, 64. 72, 73» 

ἐι] ΑὟΤΙ, Χ, 14, τό, 18, Δς,) 29, 10, 32, ζ2, ᾿ 

Καὶ εἶπεν πάλιν, εἰσένεγχον τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν χόλτον σου" χαὶ εἰσήνεγχε τὴν 

74. 76, 77, 78, 8ς, 1οῦ, 107, 108, 118, 128, 111, 114. 13. ΑΙά, 
(δι. Νίς. γε. Α1. ἢ, ραγῖς μήπια, δ΄. ἱ, ρᾶγῖε (εουπάα, 2οῦ. Αυρ. 
δ[εν. Οὗτος. Ατπι. :. 3. 1 γε: δῖδν. Οἴτοζ. Ασππ. 1. 2. 
χεῖρα “"] τ σα Απῃ. 1. 3. κέρκου 25] σας Ασὰῦ. τ..2. 3: 

ἐγίνετο) ἰ- τον δῖαν. Οἴτοξ. Ἐ ἐφ Οεοις. χειρὶ αὐτῷ] α αὐε 

φου ΡῬῃϊῖο 1. ς. 

Ὗ. κα ἴοζυπη ςοιπ)8 ς 3. να) καὶ εἰπὲν νὰ 78. καὶ ενπὲν 
αὐτῷ να 83, 118. ΑΙά. ΡῬιο ', θΒ2. Αὐρ. δίλν. Οἴτοξ. ρεαηνὶς 
καὶ εἰπε ἴζυριος εχ ζοῖτ. 82. καὶ πε υριος ινα τό, 18, 19, 2ς; 30, 

81) 2, ξ4ν ζ 5, 57) 73» 74. 70. 70) 82, 84, ὃς, τοῦ, 105, το, 1319 
114. (δι. Νίο, Ασδὺ. ι. 2. σιίχὲρ δοιαΐπα: Μςβ κι Οφοτσ. σοὶ 
15) α 74. 7ζ. τού, 1907, 134. (ορι. ΑΙ. 4. ὁ Θεὺς) ριπεπιίϊα 
τὐπὶ Κυριος ΝΠΙ, Χ, 14) τς) τό, 18, 19, 2ς, 89, 30, 32) ζἃ, (4) ς (, 

ξό, ςῷ, ζο, 64, 71) 78, γ4γ 7» 76, 8}, ὃς, τοῦ, 107, 1οβ, 128, ῖ80ς 
130) 231) 134, 11ς. Οοαρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (ζεῖ. Νὶς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρα 

(ευηάδ, 498. Αὐξ. Αταῦ. 1. 5. 3. δίαν. Μοίᾳ. Ασω. ε. 8. ς. αἱ» 
αυς. Απῃ. ἘΒά. τῶν σατ.) α 19. ἃ τῶν τι. αὐτῶν] "κε 
Αἰῦ. ᾿. ἃ. δίαν, Οοις. Θυὸς 2, 3", 421 Ρεαεπιίξυπε ὁ 16, 8 (᾽ 
332) (3) (4) ζό, ς7, 49, 71) 78» 74» 77. 78.) 83, τοθ, 8. 130, 1319 
Ο(οπιρὶ, Αἰά. (αι. ΝΊς. Ρεπιπύκοι 4 δβιε Θιὸς 3 “, 4}, 75, 187. 
ρειπιϊτεῖς αγου μη δπσς Θεὸς 25 δίαν, λ{οί. καὶ Θεὸς 13] α καὶ 

βίον. Οἴτος. Θεοῖς. καὶ Θεὸς 5] , καὶ δίλν. Οὔτος, 
ΝΙ. Εἶπε δὶ} καὶ εὐτὲν τό, γ8. δὲ ψῃοὶς ἰηευῦ, (Δ ρρίεϊαπε 

πεπηρε ΔΌ Εαϊνοτε) (αι. Νίς, ,,. δὲ Θεοῖς. Ασα. ᾿. 5. 1. αἹίαυς, 
Ατγῳ. 4. εἶπε γὰρ Ογτ. ΑἹ. ἱ, μαγῆε μείπιδ, 70. Κύρως} ο Κυ- 

φιος τς, ό4, "ς. Αζπῃ. 2. 3. δλίίαυε. Απῇ. Ἑά. ς Θεος γᾶ, 190. ϑίἰδν. 
Μοίᾳ. Κύριος ὁ Θώὸς 77. Κύριος σάλιν, εἰσίν.) Κυριος, φαλιν 
εἰφιν. :9. Οτΐφ. ἱν, 439: α Ψάλιν ρος. ἐιτγαμὶ ἅς [υρεὰν 

1ςεϊρευπι (6. εἰσενέγκαι ςς, 47, 40, 73ν 77, 78, 83, 84) 8ς, 128, 
130) 13ς. Αἰά.᾿ Αἰεχ. Ογγ. Α]. ἱ, βρατες ρεΐτιλ, )γ1. εἰσεμγκεν 1, 

Χ, τον τό, 18, 19, 2Ξν 29, 332, ς2, 43, τό, ς8, γ2, 74) γ6, 82, 84, 
τού, 107, 118, 31,134. (οπιρὶ. (μας, Νίς. Ογε. ΑἹ, ἴ, ματα μείτιᾶρ 
70. ἐς τὸν 19] ἐπι τὸν 77. καὶ εἰσήνεγκε τὴν χῆνα αὐτοῦ 

εἰς τὸν κόλκ. αὐτα] καὶ εἰφηνέγκιν αὐτὴν, οἵα τεϊΐᾳυλ, Χ, 10). καὶ 
εἰσήνεγκε ἰη τεχῖυ, (οἀ Βαῦεῖ πιδγρο, Αγ. 1. α τὰν χ.. αὐτοῦ εἰς τ΄ 
κόλε. αὐτοῦ Αγαῦ, 1. 8... α οπναία Ασιῃ, 3. εἰσήνεγκε] εἰσηκε ς, 
αὐτῷ 19] α θην 545» 73» 75» ι18, 129. οπρὶ. καὶ ἐξήνεγκεν] 

Ριεπιϊτῖοπὶ κα εἰπεν, ἐξένεγκε γὴν χειρα ζὸν ἐκ τὸν κολιε δον τῷ τό, 

18, 2ς, 30, 42, ς8, 73. 74) 74, 77» 78, τού, 1121, 134. (αἱ, Νίο, 
Αγαῦ. τ. 2. μυκπιμς ἐδάςπι, αἰἢ ᾳυοὰ μαδοεὶ ἐξενέγκε αὐτὴν φιπος 
10). ρῥτγαιηἰτυμι δάση, ηἰὰ φυοΐ Πλδελης ἐξινεγκαι, 57» ὃ). Ρτα- 
φτος δ ἀϊ σι, ἐὐκς πάπωπε ἡμαπι Οεοῖσ. καὶ ἐξήν. τὴν χ: αὐτ. ἐκ 

τ. χ. αὐτ.) 3. 72. Ἀπ. 1. ἃ Ογν. ΑἹ, 1, ρᾶτε ρείτιλ, 71, 1.4 

ἐκδει 31. ι( καὶ 7, σὴν χεῖρα αὐτοῦ 3} ἄντην ΥἹ1, Χ, τὰς 

16, 18, 23. 20, 30) 52) 54.) 47, 58», 9, 73, 26, 77. 78, 83, 84, 120, 

110, 35. (οπιρὶ. Αἰά. (ας. Νίς, Οὔ. ἱν, 439. ΑγδΌ. 1. 2. 3. 

διᾶν. ααὐτρῦ ςς, τοῦ, 118. 4 οπηΐδ Ιο7. ἐμτὰ κχ.] απὸ τοῦ κ᾿ 

19, 198. ἐγενηνη) ἐγένετο 14) 32) 53, 43) (4) (7, ς8, 64, 71, 71, 
γ)6, γ7, 78, 130, 111. Αἰδχ. δίαν. Μοίᾳ. αὐτὰ υἱϊ.] Μωνσεως [1]. 

αὐτὰ ΠαΡοῖ ἰῃ ομαγλέξ, τππίηογς ΑἸεκ. φΨτεὶ)] λεπρωσα ὠσει ς3, τό, 
γι) 74) γ6, 84) τού, ε07, 130, 134. Αἰά. Οὐξ. ἱν, 419. Αὐς. Αὐς- 

τον ἀε Ῥγοπι. ἀρ. Ῥγοίρ. (ορί. διαν. Μοίᾳ, Ασπ". 1. 80, υἱ ν]άδ- 

τ, Ὑπρούοτεῖ. ἱ, 124. ρμεξαγκῆς λεπρῶσα 100 Χ ΑἸεχ., λεπρῶσα 
ὡς Ογτ, ΑἹ. ἱ, ρατῖο Ὀγΐπιλ, )γ96, ρεεημίυης λεπρὸς 82. Οοτρὶ. ὦ» 
ῬιΔΙςἸΡζ, ΠΆΩ} γεοεητὶ λέυχη 120. λεύχη ὡδει (8, γ2. ᾷς, αἱ λευχη 
Φχ οοὐτ. 82. ἰκέγοία σ' αἰδᾳ μι ϑῖλνυ, Οἰἴἶϊγορ. 

ὙΠ. εἶπ.] - αἴω Κυριος 83. Α]4. δίαν. Οἴτος. «ἐ ἐμ Οορε. 

Αταῦ. 3. ἐἶπεν πάλιν, εἰσίν.) ἐνπε, σαλιν εἰσεν. 18, ς9, 74. Αἰεκχ. 
εὐπεν, εἰσέν. παλιν τού, 1ο7, δ ψάλιν 12ς. Οεἷξ, ἵν, 4329. ὥνχαι, 



-.- 

ἙΕ Π] Ο Δ Ο Σ. 
ΚΈΦΟΙΝ. 

Χο εἰς ΤῸΝ Χόλπον αὐτοῦ" χαὶ ἐξήνεγχεν αὐτὴν ἐχ τοῦ χόλπου αὐτοῦ, χαὶ “φΖἄλιν ἀπεχατέςη 

εἰς τὴν χρόαν τῆς σαρχὸς αὐτῆς. 

σημείου τοῦ “πρώτου, πιςεύσουσί σοι.τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ δευτέρου. 

Ἐὰν δὲ μὴ πιιςεύσωσί σο!. μηδὲ εἰσαχούσωσι τῆς φωνὴς τοῦ 

Καὶ ἔςαι ἐὰν μὴ 
Ζ ά ἴω "ς ὔἤ Ν, ϑ »,’ φ᾿ ρο 4 δ)» ρῬὸ᾿η ρορ, 

πειςεύσωσί σοι τοῖς δυσὶ σημείοις τούτοις, μηδὲ εἰσαχέσωσι τῆς φωνῆς σου, λήψη ἀπὸ τ ὕδατος 
" "᾿ ν 2 ͵,᾿͵ννχν νΝ ΄ .Μ “. “7 ΔΟ ΣΝ ΄ 2. Ν “ » Γ᾿ 

τοῦ ποταμξ, χαὶ ἐχχεεῖς ἐπὶ τὸ ξηρόν' χαὶ ἕςαι τὸ ὕδωρ, ὃ ἐὰν λάξῃς ἀπὸ τοῦ “σοταμξ, αἷμα 
» ιν "- " 
ἐπὶ τ ξηροῦ. Εἶπε δὲ Μωυσῆς μά Κύριον, δέομαι, Κύριε" ὄχ, ἱκανός εἶμι πρὸ τῆς χϑὲς δὲ 

πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας, οὐδὲ ἀφ᾽ οὗ ἤρξω λαλεῖν τῷ ϑεράποντί σδ' ἰσχνόφωνος χαὶ βραδύγλωσ- 

σος ἐγώ εἶμι. 

χωφον χαὶ χωφὸν, βλέποντα χαὶ τυφλῦν ; 

τὸ ςὅμα σου, χαὶ συμξιξάσω σε δ μέλλεις λαλῆσαι. 

:. 3. Δ] ἴσυς. Ἀπ. ἘΔ. ἐἰχὶ! τως 11 Ποπιῖπες ϑῖαν. Μοῖ4. εἰσ- 
ἐνεγχον) εἰσενεγκαι ς7, 71) 73) 77. 789 83, 84.) 8ς, τοϑ, 128, 120. 

ΑΙὰ. ΑΙεχκ. εἰσένεγκε 1451. τό, 18, 2ς, 29) 30, 329) 52) 53» 54), δύ, 

6.., γ29 γό, το7. τἀ ὅτ ι34- (δῖ. Νὶς. εἴ ἢς εχ τςοιτ. {δ ργπιο 

υῖ Ναῖ. Χ. σου 1] αὶ 19, 1το8. σου τ᾿ --τ-σε 22] α διϊοσυϊγα 

εἰ 418: 118 Ἰηϊοταςεπί 18, 107. τὴν χεῖρα 2] -ἐ αὐτου 35, ζ5, 
53, ς8, ζ9, 72, 745» 73. 81, τού, 134. Αἰά. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς.. Οὔρ. 

Ἰ. ς. Ατδῦ. 1. 2. δῖαν. Θεοῦ. Ασπὶ. σ. 2. 3. αἰΐφψυς. Απτη. ἘΖ. 
Ἰάετη Ογε. ΑἹ. ἴς ραπε ργῖττα, γ0, 1τὰ Παδεῖ 84}01 υὐ Ναῖ. εἶαπι 
ἈμΌ. 3. Ἐ γι Ασα. 2. τὴν χ. εἰς τὸν χ. αὐτῷἩ}δ , 107. 
α εἰς τ. χόλπ. αὐτῷ ς. αὐτῷ τ᾿ --αὐτῇ 25] κα αἰϊεσυίσιπι εἴ 4125 
115 Ἰηρευδοεης 84. Οορῖ. ἐξήνεγκ.} ταλιν ἐξζηνεγκ. 72. ΑΥΓῚ. 2. 
αὐτὴν) ταυτὴν 107. τὴν χείρα ΝἼ], 195) 1οΒ, 118, 13ς. χειρα αὐῇε 
30. τὴν χειρα αὐτῈ 745) 7) ὃς, τού, 134. Ογτ. ΑἹ. 1, ραστῖς ρηπΊᾶ, 

ο. κα σου. ἐχ τῷ κ᾿. αὐτῷ} αὶ ᾿ 107. απὸ τον χ. αὐτου 
42, το. Οὐϊ. Νίο. ἃ αὐτῇ Οδοῖρ. - νγβς Ατγηι. 2. καὶ 

πάλιν ἀπεχ. α μας οὐπὶ 644. ἴῃ σοτηγηαῖε 4. α πάλιν 72. ΟΟρϊ. 
ἀπεκατέςη]) ἢς εχ ςοχτ. [δὰ ργίπιο αποχατεςη, 11. αποκαΊεςη 1 τ, 74, 
84. τού, 128. Αἰά. απεχατεγάθην (Πς) ς3. αποκατεφξαθὴ 14, ς2, 

56, ς7, 73ν 77» 78. Ογτ. ΑἹ. 1, ρᾶσῖε ῥεϊπιᾶ, γο, 71. ἀπεχατεγαδη 
16, 19; 2ς,) 32) 82, 118, 131. (οηλρὶ. (αϊ. Νῖς. Οὔ. ]. ς. ὥς, {εὰ 

Τλγρο υἱ Και. Ὁ4. ὥς, [ξἀ ΠηᾶΓρῸ ἀπεςραφη, τοθ. - η χεῖρ αὐτου 
)ς. ,αδα ο 5ϊλν. οίβ.ΎΌ χρόαν) ἢς εχ ςοπτ. «6. -Ἡ ἐΠ (ῃς) 
δῖαν. Οἴτορ. τῆς σαρχὸς]}) α 53) 72. αὐτῆς] αἀντου 1], Χ, 

14γ τό, 18, 109, 30, 32, ς2, {75 .8, 0, 64, 71» 73» 745 75» 76» 77» 
8, 84, τοό, 1ο7, τ18, 1299 1319 134, 13. Οοτηρῖ. ΑΙεχ. (αῖ. Νὶς. 

Οὔ. 1. ς. γε. ΑΙ. Ἷ» Ῥατῖς ῥγπγα, 70, 71. Αγ. :.. 2.3. 

Ὑ11. Ἐὰν δὲ μὴ τοις. σοι---καὶ ἔςαι ἐὰν μὴ τίς. σοι ἴῃ Το. 9) 
α Ῥηπια εἴ 4υζ [ιῖβ ᾿πιει)ασεηΐ 13 ς. ἐὰν δὲ] ἐὰν γὰρ Ογτ. ΑἹ. ἰ, 
Ῥᾶτῖε ῥγίπιδ, 72, [δὰ 101 υὐ Ψαῖ. α δὲ ΑταΌ. 1. 2. Οεογρ. Αγπιεπὶ 
(ὐοάϊςοε5 δ᾽ίφυϊ, εὐπὶ Αγγη. Ἑά. ργαιηϊιξ εἰ ἀκ Αταρ. 1. 2. 

σοι 1] μοι 32) τού, το). 46 ΑΥΔΌ. 1,2. λ 73. (δῖ. ΝίοΣ. μηϑὲ 
εἰσακέσωσι) μηδὲ ἀκεσωσι Ὗ1Ι, 16. μηδὲ εἰσακουσονται 72. -ἰ σα 
γ4, 84, τού, 1ο7. -Ἔ σοι )ς. κ ΑΡ. 3. Οορι. τῆς φωνῆς 19] 
λ 53. τῆς φωνῆς σὰ και 19. σοζένι μα ΑῸρ. δια τὴς φωνῆς ὃς. 

ἰα οοος Οορῖ, εἴ, υἱ νἱαείμτ, Αταδ. 3. τις. σοὶ τῆς Φ.} α 53- 

τοιςεύσεσί!) τοιξευσωσι Χ, τό, ι8, 19, 2, 58, ζ9, 75» 84.) 130) 131- 

σι. Νίς. σοι 25] σε 84, ᾿ο6. κα 32, το). Ογγ. ΑἹ. ἱ, ραγῖε 
Ρηπιᾶ, γ2, (εἀ μδθεῖ δ]. τις. σοι τῆς Φ. τῷ σημ. τὰ δ.} τις. 
τω σημειίω τω δευτερω 72. τῆς φωνῆς] δια τῆς Φ. 7ςζ. τὴ Φωνὴ 

ς8. Αι. (ορί. τῆς Φ. χα! 19. τῆς Φ. τῇ σημ. 2] τε σημ. 

τῆς φ. (πο) 30. τῇ σῆμ. 2] ἢ τι σῆμ. (3. δευτέρου] εσ- 
χατου 1], τς, 53») 1295) 131. ΑΙεχ. Τυρπηςήρταπι ἐσχαΐξ ς6. “ενεὶ 
Δηη. 2. : 

ΙΧ. Καὶ τ5-τοῖς] α ρεπυιπι εἰ τὲ 115 Ἰητειασοπε 53. καὶ ἔξαι 
15] α ὥγτγ. ΑἹ. 1, ρασῖε ἱξουιπάα, 302. νἱ, ρᾶγῖε ργίπια, 24 ς. {δὰ Βαθεῖ ὶ, 
Ρυγῖς Ρτΐπηδ, 71. α δῖαν. Οἴγορ. κα ἔγαι (ορῖ. ἐὰν τ] ἐᾶν δὲ Ογτ. 

ΑΙ. 1, μαῖα Τθουηάλ, 302. νἱ, ρασῖα ρυϊηλᾶ, 24 ς. {εὰ υἱ δῖ, ἱ, ρατῖε ῥγὶ- 

τᾶ, 71. σοι] αΧ, 14. 16, 18, 25») 32) ς2, ξ4,) 72, 82. Οἵ. ἴῃ Ο δῖ. 

Νίς. τού. Απῃ. 1. 3. αἰϊΐφυς, Αγπιν. ΕΑ. ὑποὶς ἱποϊιαϊς ΑἸεχ. κα Ογτ. 

ΑΙ. 1, μαχῖε Ὀχίη)α, 71. {ε4 μαρεῖ «δ᾽. σα τού. τογ. (αἵ. Νίο. 

δυσ!] ὄνο [Ο07. εἰσαχάσως Ἵ] ακσωσι ς1. . εἰσακδσω σοὶ ({Ἰς) γς. 

εἰσ αχοσωντοι 72. τῆς φωνῆς σα] σοι ζ0. λήψη] ᾷρε ΔΙΔΌ. 4. 

ὠπὸ τὰ ὑδ. 1] ὕδωρ (ὐντ. ΑΙ, νὶ, ραχΐςε ἐανν ἃ), 24.ς, ἰξςὰ «ἰτὃ᾽ υὐ αἵ. 

σφεα Ἄτιῃ. 2. Αἰ 6116. Ασηγ. Ἑά. τἰ- ἰἾ7α (σοοῖσ. τ᾽» ὭΟ τ} ΕᾺ 

τῷ ποτ. (ὖντ. ΑΙ. 1. ς. {εὐ αἷἴοι υἱ δι. τῷ ὑδ. τῷ α.] Τῷ ὦ. τὸὰἢ 

υδ. ς2. (αἴ. Νις. ἐκχεεῖς] ἐχχεὴς τό, 2 ζ) 131. Ε αὐτὸ (γτ. 

ΑΙο νῖ, Ρᾶσῖε ῥγῖπηδ, 24ς. εἤμπάε Ατδῦ. 3. ἐπὶ τὸ ξ.] εἰς το ἕ, 

αὐτὸν τοῦ. 

Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, τίς ἔδωχε ςύμα ἀνθρώπῳ ; ς Χχαὶ τίς ἐποίησε δύσ- 

οὐχ ἐγὼ ὃ Θεύς: ̓ Καὶ γῦν πορεύου, χαὶ ἐγὼ ἀνοίξω 
Καὶ εἶπε Μωυσῆς, δέομαι, Κύριε" τρο- 

ΤΌ, τοϑ, 118. ἐπὶ τὴν γὴν Οντ. ΑἹ.}. 5. -Ἐ δέτε Ό οῦρ. τὸ 
ὑδ.} σφια 114 εοτς. ὃ ἐᾶν) ο αν 7ς. Οοπιρὶ. λαδ:ς]) λα- 
ξεις 7ς: ἀπὸ τῷ τοταμν] ἐκ τὰ τοταμᾷ 19, 73») 108, 118. 

α 53. -Ἑ ἡΐο Οεοιρ. τοὺ ξηροῦ} τῆς γῆς 131. Αυζ. Οδοτζ. 
Χ. Εἶπε δὲ], δὲ Οεοτρ. εἰ ἀϊκὶε Ατπι. 1. 2. 3. αἰΐψυς. Ατπς. 

Ἑά. πρὸς Κύρ.} α 51. Κύριον) ἧς ἰπ οδαγαέξ. τηῖποτς ἈΪεκ. 
τον Κυριον 1ο7. τὸν Θεὸν ΠΙ. δέομαι} - σοι τ59. - σε 
ς3, τό, 82. Αταῦ. τ. 2. δ(αν, Μοίᾳ. Ατγὰ. 1. 2. 3. αἰαυξ Ασῃν. 
Εα. Κυριε}] κα 75. Ἐ ναὶ Οορι. Ἔχ!) καὶ γὰρ Αἴβαη. ἢ, 421 
483. ἱκανὸς} εὐλαλὸς 19, 72) γ6. Οοιιρὶ!. (αἰ. Νὶς. Αἴῃδηῃ. 

Ἰ!. ες. Ὀγγ. ΑἹ. 1, ραῦῖε ρεΐπηα, 73) εἴ ὈΪ5 410]. 5ϊλν. Μοίᾳ. ευλα- 

λος αδὲικανος ζ8. ιἰχᾶνος λαλεῖν 32. ἱκανὸς οὐδὲ εὔλαλος ΠΑτηδίο., 

Σϊ, 698. εὐλογος Ψ]Ι, Χ, 14) τό, 2, 30, ς2) ς4) ξ7,) 71) 73» 75» 77ν 
8, 84, τοϑ, 118) 128, 1319 13ς. ΡΏ)ο ἷ, τόδ, τ99ς. ὅς, (δὰ ἔιρεξ 

λογος Τυργαίςπρῖ. πιᾶπι γοσθηῖ λάλος, 130. ἄς, ἰςἀ πιαῦρο ευλαάλος, 

127). τς, {τὰ πηδΓρῸ ἑκανος, Β8ς. ενγλωττὸος 18. εὐυγλωξσος 10. 
εἰοφασπε ρὶυ5 Τεπηεὶ, μαυὰ υδίαψιις, Αὰρ. πρὸ 19] 5 Ὡρο 72. τῆς 
χισὲς] τὴ χϑὲς 75. τῆς εχϑὲς τό, 295 54. 57» 73» 77ν 88, 85. 120, 
130, 134. 13ς. ΟομρΡ]. Αἰεχ. Π. δὲ τορρὸ τῆς] καὶ τρωτης (6) 
72. καὶ ῶρο τῆς 49. ΑΙοχ. εἰ ἄς. μαθεῖ ΔΑηϊδγ. ὥς 4υοαυε, (εὰ 

πέψις 4101, Αὐσς. ἢ, εἰ  τεϊϊφυα, ῬΆΙο 1, τ66. ἀφ᾽ 5] αφ᾽ ης 

52- ἤρξω] ηρξαι ΨἼ], Χ, τ4, τό, 2 5» 52, ς7») 64) 73» ἢ ἢ: δ᾽. 131» 
18ς. λαλεῖν] λαλησαι ςθ, 72. ἰσχνόφ.}] - γαρ ς8, 128. 
Ργαιυπε φκοπίανε δῖαν. Οἰἶδγοσ. ΑΥπΊ. 1. 2. 3. αἰΐᾳυς. Αγηι. Ἐἀά. 

ἰσχνόφ. καὶ βραδ. ἐγώ εἶμι} μηδαμως Κύριε, οτι βραϑυγλωσσος εἰμι 

καὶ ἰσχνοφωνος" δέομαι σον, Κυριε, οτι βραδ. εἰμι πρροχειρισαν αλλον 
(Πο) ς . ἐγώ εἰμι} εἰμι ἐγω 14) τό, 2:») 32, 52, ζ4) 579 64) 72» 
73, 77οιτθ, 1211. Βαπιαίς. 1. ο. Ατιη. 1. 2. 3. αἴίφυς. Αττῃ. Εἀ. Ογτ. 
ΑἹ. ἴ, ρᾶιῖε ρυπια, 735) {δά αἰ: μδδοῖ οἱ Δ αζ. 

ΧΙ. Εἶπε δὲ] α δὲ Οφοτρ. εἰ δέκ δῖαν. Οἰἶγοσ. Ασπι. 1. ἃ. 3. 
αἰφυς. Αται. Εά. Κύριος] ο Κυριος 19. πρὸς Μωυσην] τρος 

τω Μωυσῆ 1ξ, ς3,) 129. (οιηρΐ. δαν. Οἤτορ. Ατὔῃηι. 
τῷ Μωυσεῖ ΑΙεχ. προς Μωσεῖ (Π6) γ4. 

-«Ἐ λεγων ς8, 72. κ 77. αἰνθρώπῳ} δονεέμὶ δ κὸ ἰοφμακέμ ΑΥτδῦ. Δ. 

Ἵ σἀ ἐρφκενάωνι (ορῖ. χαὶ τίς] κ καὶ ϑἷαν. Οἴἶτον. ἀκμέ φμὲς 

Θεοῦ. Ατηι. σ. 2. 3. αἰΐφις,. Ατπι. ΕἘά. καὶ κωφὸν] α 130. δίδν. 
Οἰἶορ. Οεοτγρ. βλέποντα) ρῥτγαταϊταμς καὶ 7ς. Οτῖρ. ἱΐ, 12. 

1. 3. αἰίᾳφυς, Αγη). Εα, 

ἙυΐΓ 1, 290. ΑΥΔΡ. 1. 2. 3. 8ιν. Μοίᾳ, ργαπητας ἰάοπι (Ὁ Χ εἰ ἰπ 

ομααέϊ. ῃλΐϊμοσε ΑἸεχ. τυφλὸν] κωφον (0) ς2. δὲ τνφλ. ς3. 

ἐκ ἐγὼ] α 72. ἐχὶ ἐγώ Ογτ. ΑἹ. 1, ὅς. ἰξὰ ἴαρρε δἰ ̓  υἐ Ψαῖ. 
μοῆπε ἐρὸ μη ΑΥδῸ. 3 ὁ Θεὸς] α 72. ρτγαπιτταις Κύριος ΝΠ, 

Χ, 14,1) τό, 18, 19, 2) 29, 325 52) 53» 545 ξζ» ςύ, ςΒ, ς9, 64, 71) 

7.) 76, 775. 78, 83, 84, 8ς. τού, 167, 1οϑ8, 118, 128, 129, 110, 1319 

134, 12ς. (ομρὶ. ΑἸεχ. ΑἹά. (αἱ. Νίς. Οὔρ. Ἰ. ς. Εὐ. 1. ς. Ογτγ. 

ΑἹ. 1, Ῥατῖε ργὶπιᾶ, 739». εἴ αἰιδὶ ἴ3ρε. ὥνργυ. Αὐσ. Ηϊΐϊετ. (ορι. 
Αγ. 3. δῖΆιαν. Μ]οίᾳ. Οὐδοῦξ.0 Δ ομιίπ Ατὰδ. 1. 2. -Ἑ σου ς8. 
Ρτγαπιπυης ὠϊείε (ορῖ, Αταῦ. 2. 

ΧΙΙ. Καὶ γὺν] παπς σέγο Εεοτς. 

α ἐγὼ τς, τὸ ςύμα) τω ςοματι 72. συμιιφάσω) συμξιξω 

14) 10, ς2, 53, ξ4) ς ς) ς7) 59, 64) 73») 75») 118, 131. ὃ ΠΡ ΘΘΕΣ 

α μέλλεις Χ, 14, τό, 18, 2ζ. 20, 30, ς2. ς3. ζ4. τό, ςγ, ζο, 64, 71, 

χαὶ ἐγὼ] ἐγὼ γὰρ 131. 

5 ε. »» » --- .. Ὁ δ᾽,» γσο - ». ᾽ ἦ " Ψ »" ᾽ » ἃ. σῷ )ἴκ)ν)θ, 7.κ 78, Βὺ, "ἄθθὶ 107) 120, 130, 134) 13ζ. (ὐοιηρὶ. 

ΑΙἸά. ΑΙεχκ. Ῥᾷμῖϊο 1, 476. . Α].1, Ραγῖε ῥεπια, γ7γ2. Αὐσ. Οαυά, 

Βγχ. ὡς μέλλεις 72. λα. σαι) λαλεῖν γζ. λᾶλειν σε (0) ζῦ. 

᾿ ὰ Υ̓ "1 Ὁ] Φ - 
ΛΩΑΛΉσΕΙΝν Ϊ ἅ11ι0 }, 4.7, Ὰ 

ΧΙΠ. Καὶ εἰπε] εἰπὲ δὲ 7γ2,) 118. 5] Μωυνσης } α Χ, τό, 
γ »" “'  ΧᾺ »" “ κ"᾿ -» » “ » δὲ ἍΡ - μ“ ὃ δ. " "ἡ 

18,.2 5.) 20, 30, ζ2,), ζ4) ξζ) ζ7γ 597) 04; γ 9.1 [412 148 

Αγαῦ. ΑΣΏ). 1. 2. 3, αἰσιις. Απῃ. Εἰ ὉΠ ΟΙς. ἱποίμαϊς (ἢὺρ 

10. 

Σϊ. 

12. 

1 ἃ. 

ΧΩ 

Ὄν 



ΚΕΦ. [ν. 

14. χείρισαι ϑυνάμενον ἄλλον, Ὁ ἀποςελεῖς, Καὶ ϑυμωθεὶς ὁ ὀργῇ Κύριος ὁ ἐπὶ Μωυσῆν, εἶπεν, οὐκ 

“ιν 

1ς. ἐξελεύσεται εἰς συνάντησίν σοι, χαὶ ἰδών σε χαρήσεται ἐν ἑαυτῷ. 

10. 

30. 

ἰδοὺ ᾿Ααρὼν ὁ ἄδελφός σου ὁ Λευίτης: ἐπίςαμαι ὅτι λαλῶν λαλήσει αὐτός σοι" χαὶ ἰδοὺ αὐτὸξ 

Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν, χαὶ 

δώσεις τὰ ῥήματά "ὦ εἰς τὸ ςύμα αὐτοῦ, χαὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ κόμα σου χαὶ τὸ σόμα, αὐτοῦ, χαὶ 

συμξιξάσω ὑμᾶς ἃ ποιήσετε. Καὶ αὐτός σοι λάλήσει πρὸς τὸν λαῦν, χαὶ αὐτὸς ἔςα! σοῦ 

ςόμα' σὺ δὲ αὐτῷ ἔση τὰ πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ τὴν ἑάδδον ταύτην, τὴν ςραφεῖσαν εἰς ὄφιν 

λήψη ἐν τῇ χειρί σου, ἐν ἦ “ποιήσεις ἐν αὐτῇ τὰ σημεῖχ. ᾿Επορεύϑη δὲ Μωυσῆς, χαὶ ἀπέςρεψε 

πρὸς ᾿Ιοϑὺρ τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ, χαὶ λέγει, “πορεύσομαι χαὶ ἀποςρέψω πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου 

τὲς ἐν Αἰγύπτῳ, χαὶ ὄψομαι εἰ ἔτι ζῶσι" χαὶ εἶπεν ᾿Ιοϑὸρ Μωυσῆ, βάδιζε ὑγιαίνων" μετὰ δὲ 

τᾶς ἡμέρας τὰς πσολλὰς ἐχείνας ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτο. Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυ- 

σὴν ἐν Μαδιὰμ, βάδιζε, ἄπελϑς εἰς Δἴχυστον, τεννήχασι γὰρ “πάντες οἱ ζητοῦντες σου τὴν 

Ψψυχῇῆν. ᾿Αναλαξὼν δὲ Μωυφῆς τῆν γυναῖχα χαὶ τὰ παιδία, ἀγεξίξασεν αὐτὰ ἐπὶ τὰ ὑποζύπια, 

χαὶ ἐπέςρεψεν εἰς Αἴγυπτον. ἔλαξε δὲ Μωυσῆς τὴν ῥάξδον τὴν παρὰ τ Θεοῦ ἐν τῇ χειρὶ 

 ἠείσπι (ο]. 21Ό οάπονε) Ολι. ΝΊς. δίομαιἿ μηδαμὼως ςᾳ. Ἐ δου 
ΤΙκούοιεῖ. νυ, 947). Αὐαῦ. τ. 8. ϑίδλν. Μοίᾳ. ᾿ σε Τιμεοσοιεῖ. ν, 
10ς). Οεοῦ. Ασαι. 1. 2. 3. δ ἴχυθ. Αἰτη. Ἐά, Κύριε] -Ἑ οτι ον 

διναμαι ς1.  κἰ (ορι. «εοχερ.σα.} , δος εὐπὶ (44. ἦι) ΞΟΠ)- 
ποοῖς ς᾿. τὠροχειρισον 1ι9. “ὁ εἰδὶ Αἴτη. τ. 2. δἡχυς. Απη. Ἐά. 
διναμ. ζλλον] αλλον διναμ. ΝΊΙ, Χ, 14. τό, 8, 2ς, 20, 30, 32, ξ4, 
ςί, ζ7, .9. 64, ς,) 77. 783, δι, 8... Βς, τού, 107. 118, 118, 110, 

131. 134, 11ς. ΔΙ. Αἴεκ. δὲ. ΝΊς. Ευΐ ἱ, ς82. Ο γε. ΑἹ. ἱ, ρατπῖς 

ῬΙπια, 212. ὙΠεοάοτγεῖ. 9, 112. Αἰπῃ. 1. 2. 3. δ᾽ 4ιθ. Ασγηι. Εά. 

ἄλλον τὲν δυνάμ. (γτ. ΑἹ. ἱ, ῬΡατῖε ρείτηδ, 3), [τἀ «δὲ ἔξρε υἱ Ναῖ. 
ἄλλον διναμ. Ῥαί. ἰ. ςτ4. (δ α δινάμ. ἱ, ς 17. α ϑυνάμ. ἴῃ ἀυοῦδυϑ 1ο- 

εἶ αἱϊἷϊς Τ᾿ εοάοτεῖ. α αύοηυς Νοναῖ. Η εσ. αὐέα με ἐπὶ ΑΙ ροβλιδε ταῦ. 
4. ὃν ἀπος.) α ὃν 1ς. κ᾽ νεἶα, ἐπα Αταῦ. 3. ἀποςελεῖς 
ἀποζίλλεις Ὡς. απογιλλες (Ως) 72. 

ΧΙΝ, ϑιμωθὲς ὁεγ}} α ὁργ" Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρας ρεΐπιδ, γ4, [τὶ [8- 
δεῖ 2"Π}0], εὐ Βαθεῖ ἴῃ αἰϊωβοτιε ὠργίσθη Ογγ. ΑἹ. {Π,13.. ἐπὶ Μωυ- 
4“"ν»] ιπὶ Μωσε 72. Αυς. εἶχεν) καὶ εἶπεν Ογτ. ΑἹ. ἐΐ, 1.3, 
(εὰ «181 υἱ Δ΄ τ, Ααρ. ὁ ὧδ. σου ὁ αδ. σον Ααρ. 14,16, ἃς, ςᾶ, 
54, ςγν 4. 77. 78, 130. δίν. ὁ ἀϑ. σὰ γ1. ὁ Λευίτης] α γ6. 

(γε. ΑἹ. ἡ, 1.3, {πὰ μιλῦεῖ 4}. ἐπίςαμαι ποίτο επίμε δίαν. Οἴτγορ. 
λα). λαλήσει αὐτός σοι} αντὸς σοι λαλ. λαλησει τῷ. α λαλῶν 118. 

Ῥμο ἱ, τς. 448..ώ αὐτές σοι δίων. Οἴτοχ. σοι 15} 2γο ἐς Ατδῦ. 
1. 2. δίαν. ΜΙΊυἱαᾳ. ἐπ ες (ομῖ, Αἰμὰν. 1. καὶ (δοὺ} «τε αμέξπε 
δῶν. Οὔἴτγος. α ἰδὲ Ασιῦ. 1. 2. ἐξελεύσῆ.) ἐλενσετ. 3. σοι 2] 
σου το, 53. 48, ς9, 72, 75. Ρἢἶο ἱ, 448 ἱπ ὑπὸ (οὐϊςε, δὰ ᾿η Ἑά]- 

ἔοπε υἱὐ Καῖ. χαρήσεται] 1 4ε 1. Ατοδ. 1. 2. ἑαυτῷ] αἰῇω 
ς3. ΑἸά. ΗΠ 1, 448, 60 ;. (οἀ 4151] υἱ Καῖ, 

ΧΝ. αὐτὸν) {τοῖς λόγοις τουτους Χ, 14) 16, 18, 4ς, 32) (3, 
ς4, ς75) 49, 73ν 77». 7839) 128, 110. (δι. Νὶς. Οεογς. ϑώσεις) 
Ἔ ἠὲ δῖαν. Οὔτγος. εἰς τὸ ςἐμα) εἰς τα τα 71. ἐν τὸ ςέματι 
(γε. ΑἹ. ἱ, γμογῖς (εευπήδ, ς1, [κ4 δἰ] υἱ δῖ. γόμα αὐτῷ τ 
-ιὧμα αὐτοῦ 23}, αἰϊεγυῖγα εἰ φυα ἐξ ἱπιοιαςςηϊ ς 3. χαὶ ἐγὼ) 
ἐγὼ δὲ τ1ο. ϑίαν. ΔΜίοίᾳ. συμξιξασω) σιμθιξζω 10, 7ς, 118. 
σιμξιξ. ἐμ. ἃ π.} α συμξιδ. υμας, τ΄. 118. ὰ) εἰς α 12. Οχι. 
Ἀϊς. τοιΐσετε] τοιησίαι )ς. εἴ ς, (εὰ υρετ αἱ εἴ ε Πιρεαίςτρῖ. 
ἃ ὈΓΙΠΙΔ ΠηΔΠ0),, 1131. σοιητὼω 1134. 

ΧΑῚ. Καὶ αὐτες 15} α γαὶ Οορῖ. ἡ] οεγο δῖιν. Οἴτσοχ. αὖτ. 
σοι λαλ.) δλαλ. αντ΄ σοι Ν]], Χ, 14, τό, ,8,.2ς,) ς4, ςς, ς7, 59, 64, 
γ4, 77. γ8ν 8, ὃς, τού, 107». 130, 134, 13ς. (ἱεκῖ. Νίς. οἵ ἴσαυϊ- 

ἴυγ εὐπόεπ ογάϊθεπη 72. εἴ Αὐκ. εἰ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς (εςυηάλ, ς τ, αὶ 

41} 0] εἐοόςπι ογάϊης φυο Δ᾽. λαλήσει) τοὺς λαλήσει 72. τροσ- 
λαλνσει τς, 719) 118, 128. Α]ά. ΑἸεχ. Ρμΐο ἡ, 448. εἰ ὥς, (εὰ προς 
δ ἶτογ δ᾽ ἃ]1ὼ πιδηι, 1. τροσλαλει ς8. τροσλαλήσει Βαδεῖ (γε. ΑἹ. 
ἑ, ρασῖς ρεπιδ, 74» [δὰ 4110] μἱιις [ππνεὶ υἱ Νδῖ. Φο}} ἐπα ἱε ζορι. 
Αταδῦ. 3. “1: δῖαν. Αππῃ. 1. 2. 3. δίφυς. Αστῃ. Ἑὰ. τρὸς τὸν 
λαὸν] τα προς λ. Δ], 74» Ιού, 134- τὰ προς τον Δ. 18, 19, (3, ςό, 
)4, το7ν 1ο8, 111. αὐτὸς 27] α 118. σα ςόμα) σου το ζομα 
23. φοι φτομα τις. (λῖ. Νὶς. γε. σοι εἰς ξομαι τό, 2ς, ς2,) (4) ς7, 

77ν 78, 110. α σου Αταῦ. 2. σὺ δὲ αὐτῷ ἴσ.} σν δὲ αυτος ἐσ. 18. 
σν δι ισ. αντὼ ς3, 7ς» 131. δἷαν. Οἶτος. Οδοῖζ. Ασππη. :. 2. 3. 8[1]- 
ᾳυε. Απη. Εά. α ἴση Ογτ. ΑἹ. ἱ, μασῖε ργπηδ, 7 ς, (οὰ δ δὶ βαρεῖ. “κα 
φετο ἐδ ἐπὶ ἐδ ἐγὶς δῖδν. Μοίᾳ. τὰ πρὸς] α τὰ Αχαδῦ. 4. ϑἷλν. 
Οὔτος. Οεοις. ᾿ 

ΧΥῚ!. ταύτην) α ζζ. πη. 1. 2. 3. αἰϊἴσυθ. Αὐττ. Ἐὰ. τὴν 
ςραφ. εἷς ὅφ. ,α ἴα ἴδχῖι, {{υἀ {υρε ]ενῖε Ὶ (ἐςυ!ηἀα πρϑηὰ5, εἴ ἀπῦ αι.) 

ΝΣ. , ἴω ἴςχῖυ, 784 πιλτγρῖηὶ ἀ(ο ρα ΡΓῖπια τῆδηυβ, Χ. α 20, ζ9, ψῃ, 

1ι8, 11ς. Αὐσ. Οορι. Αγ. 3. ἐν τῇ χειρί] εἰς τὴν χϑιρὰ 7ξ. 
«οιήσοις ποιησης 11ς. ἐν αὐτῇ α ς8. δίδν. Οἴτγοχζ. Ατπῃ. σ. 
ἃ. 3. αἴϊφυς. ΑΥστι. Ἐῤ. 

ΧΥΠΠ΄. Ἔπορ. δὶ} , δὲ γε. ΑἹ. ἱ, Ρατῖθ ρτῖπια, )ς. Οτογρ. Αππῇ. 
1. ἃ. 3. δἰΐίΐᾳυς. Αττη. Ἑά. ἀπέςρεψε] υπεγρεψι εἴν ἐδ. ξ8. 75. 

131. αἀνέρρεψε 82. ΑΙά. ἱπίγρεψεν. . ΑἸεχ. Ιοϑὸρ 157, τοῦ. 
Ἰοϑὼρ ἃς, 32, ς2,) 72. ροηϊϊ ΡοΙ͂ αὐτῇ ς-3. γαμέξρὸν] {υργαίςτίρι, 
Μένϑερον τεςεπίίογο πιᾶπὰ 1:0. ὥένθέρον 14) 10. 71ν 76, 81» τού, 

107, 1οθ, ε18. (οπ οὶ. Αἰά. Οδοῦξ. Αγηι. 1. 2. 3. δίἰχυθ. Ατὐπι. 
Ἑὰ. καὶ 25] , 14. λίγ}  ἀντω «2, ς1. -Ἐ ἰάεαι ἴῃ ςἢδ. 

τϑέϊ. τοίθογε Αἰεχ. {- πὲ Αὐωῦ. 1. 2. (ορῖ. Αταδ. 3. φπτεν αἰτῶ 

ὟΙΙ, Χ, τό, 18, 2ς, 29, 30) 32, (4) ξξν 57, 48, 9, ὅῳ 72) 73» 

74, 73. γό, 77. 78. 84, 8ς, τοῦ, 107) 130, 131) 134, 113ς. 
(ας. Νὶς. Ογτγ. ΑἹ. 1. ς. Οδϑοῦζ. Ἄτγπι. 1. 2. 3. αἷϊΐΐφυς. Αγπν. Ἐά, 
φιπεν ἰληϊπὶ 14. εἰ ἀϊχὴν δῖαν. Μοίᾳ. πορεύσομ.} τορευσωμ. 
)ς. καὶ ἀποςρ.] καὶ νποςρ. 8... ιπορρ. ἰοὰ , καὶ, 72. καὶ 

αἀπειλϑω 4. χαὶ ὄψομαι] γαι οὐωμαι 75. μ᾽ «ἰἥεαν δἷᾶν. Οἴἶτορ. 

ἔτ} α ϑἷαν. Οἴἶτος. κ ὶ εἰπεν)] δἰχὶν ἀμί δῖαν. Οἰἶγον. Ἶο- 

ϑὸρ 2} Ιοϑὼρ ς2.,ᾳ. τού. Αταῦ. 2. Μίωυσγ) τω Μ. ΜΙ, Χ, 

τό, 18, 10) Δ.ς, 29) 30) 52) 47, 88, 64, 73, 73» 74. 73ν 84.) 81, 107, 
110, 114. (δῖ. Νὶς. Οὐτ, ΑἹ. 1. ᾿ς. τος λίωυσην ς3,) τό, 81. ΑἸά. 

ϑῖδν. Μοίᾳ. ὑγια!ν.] Ἔ εἰς εἰρηνὴν 1. 16,.77.,.130.ὕ μῆλα δὲ) 

α δὲ Θεόν. ἐερ μωβῇ Αττῃ. 1. 2. 3. αΐφυς. Α΄ππτῃ. Εά. ἐκείνας] 
α ϑίαν. Μοίῃ. τους. Απη. 1. 2. 3. ὁ βασιλ.} γεα ἐς Οεοτς. 
᾿Αιγύπῖον) «Ἐς γ- εἰον πὶ Αττυ. τ. ἃ. 3. ίᾳφυς. Ατπι. Εά. 

ΧΙΧ. Εἶπε δὶ} , δὲ Οεοιγ. εἰ ἀἰχὶν δῖαν. Ατπι. τ. 2. 3. οἴίϊφυς, 
Ἀπῃ. Βα. Κυριος] ο Θεὸς ς3. ὁ Κύριος Ογτ. ΑἹ. ἱγ ρᾶγῖς ργ γα, 

“ζ: πρὸς Μίωυσ.) Μωσει 72. ἐν Μαδ} α ς1. λιχδιαμ) 
γη Μαδιαμ Χ, 18, 19, 32, τύ, 75, 1οβ, 118, 128, 129. ΑΙά. 
Μαδιαν (οηλρ!. Ἐ λιγων το, 108, 118. βαδ. ἀπελϑὲ] , βάδιζε 
Αγ. 1. 2. 3. αψτεπόςε Οορ «ασίς εἰ αὐὶ' Οἰξοτξ. ΑὙπι. 1. 3. δ᾽ 1486. 

Αι. Εὰά. - γυν δῖαν. Οὔιορ. πάντες ο1] σ΄. οἱ ανδρες οἱ 
ς8. σ΄. οἱ ανϑρωποι 72. οἱ σαντες Οντ. ΑἹ. 1. ς. σου τὴν ψΨ.} 
τὴν Ψ. σον ΨΙΙ, Χ, 14, τό, 18, 10..23» 29, 32, 54. ς7, ζ9, 64. ἢ 73, 
24). 77. 78, 84, ὃς» τού, 107.) 130) 12312)134,τ3-ς. ( οπιρὶ, Ολ. Ν 
Αὐυς. διαν. Απ. 1. 2. αΐᾳυς. Ατισ. Εά. Οοοῦς. σα τὴν Ψ. σὰ (δ) 
ςς, 108. 

ΧΧ. ᾿Αναλαάξ. δι] ταραλαξων δὲ τοό.., δὲ Οεογς. ε᾽ Δι ρίεπς 
Απῃ. 1. 2. 4. αἰΐᾳις. Αγπὶ. Εὐ. Μωυσ.}] - τὴν ραῦδον τὴν 
παρα τον Θέον ἐν τῇ χειρὶ αἰτοῦ ται 58. α ΟἿΟΣ. γυναῖκα} 
Ἢ ἀαντα 81. ΑἸά. Αταῦ. τ.2. 3. (ορῖ. δῖαν. Μοίᾳ. πἰλιδιχ} τεκγαὰ 

4, 32) ζ2. (δῖ. Νὶς. - αντου 14, τό, 2ς,) 329) 4, ς7,) 72) 77ν 78, 

110. δι. Νὶς. Αταδ. 1.2.3. (ορῖ Οεογρ. στη. 1. 3. αἰΐφις. Αππ. 

ἘΔ, - ἰάετα ἴῃ ςβασιᾶ,. ζωίΐϑοτε Αἰεχ. - ἑαυτον ς8. ἀνεξίξα- 
σιν) καὶ αναδιξασας ς3. ἄνιξ, αὐτὰ ἐπὶ τὰ ὑποζ.} , Αταδ. τ. 2. 
αὐτὰ) α 118. ἐπὶ]υπο το, )γς. καὶ ἐπίςρ.] «καὶ 53. ἐπίςρ.} 

απεςρ. ΝἾΙ, Χ, 14, 16, 18, 19, 2) 32, ζ2, ς4η) ὅ4, 74, 77, 78» τοῦ, 
107, 108, 130, 134. 132ς. ΑΙά. γε. ΑἹ. ἱ, ραγῖς ργιπια, )ς. υπερρ. 

ξ3,) ζό, γ2, 84, 131. ἀνέρρ. ὃς. ἔλαξε δὲ] ἐλαξον δὲ 114. 
ανέλαξε δὲ 19, τοϑ, 118. εἰ «ορἧ ϑίλν. Οεοῦς. α οὐ (94. ἰῃ ςορι- 
1 

Ἷω-» 

γ! 



ν} 

, 2ζν 4259 7» 89) 73» 76, 130. (δι. Νῆς, Αἴμδι. 1. ς. 

π Ἑ, 

ἐκύτοῦ. 

υἱὸς πτρωτύτοχος μου ᾿Ισραήῆλ. 

Ο Δ 0 Σ. 
ἘΈΕΦ. ἔν, 

ρ. : . 9 ᾿ ᾿ Ψ εν 

Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ππορενομένε σον χαὶ ἀποςρέφοντος εἰς Αἴγυπτον, ὅρα 
᾿ ἤ Ὰ, » [ 2 ρ. ᾽’ ᾽’ 5 Ν ͵ ᾽ὔ Ε Ν Ν [ωὴ 

“πάντα τὰ τέρατα ἃ δέδωχα ἐν ταῖς χερσί σδ, ποιήσεις αὐτὰ ἐναντίον Φαραώ" ἐγὼ δὲ σχληρυνῶ 
᾿ς Ἵ δ» ΩΝ 3 .ς 3 7’ ἃ, , 

τὴν χαρδίαν αὐτᾶ, καὶ ὁ μὴ ἐξαποςείλῃ τὸν λαύν. 
ἶ ν ΄ 2 ΄, Ν 7 “ ΄ .Σ 

Εἶπα δέ σοι, ἐξαπύςειλον τὸν λαῦν μου, ἵνα μοι λατρεύση" εἰ 
Σὺ δὲ ἐρεῖς τῷ Φαραῷ, τάδε λέγει Κύριος, 

Ν».Ἔ. Ν ᾽ὔ 2 σο : νν Ω ϑ "κ Σ» ρ᾿ Ν ε Ν, ’ ᾿ ϑ .΄ 

μὲν ὅν μὴ βούλει ἐξαποςεῖλαι αυτοὺυς, ορὰ ὃν εγὼ ἀποχ)ενγῶ τὸν υἱὸν σοὺ τὸν Φρωτοτοχον. Εγε- 
΄.9 ἰδὲ ἂρ» ρ-᾿ ᾽ ’ 2 ι νψΨ ; Ν 9 ᾽ὔ 9 Ν᾿. .3 

ψετὸ δὲ ἐν τῇ ὁδῳ εν τῷ χαταλυμαᾶτίι συνήντησεν αυτῳ Αγγελος Κυρίου, χαι ἐζήτει αὐτὸν ἀκπο-- 

χτεῖγαι. 
.Φ »Ὃ βῷ οῶ φιῷ "᾿ 

Καὶ λαξεσα Σεπφώρα ψῆφον, «εριέτεμε τὴν ἀκροξυςίαν τοῦ υἱβ αὐτῆς' χαὶ προσέ- 
πεσε πρὸς τὰς πόδας αὐτοῦ, χαὶ εἶπεν, ἔςη τὸ αἷκα τῆς περιτομῆς τοῦ σαιδίου κα. Καὶ ἀπ- 
τ 3 3 9 ν᾿ Ζ Ψ 352 Ὰς χὰ ἴω ρ᾿ ἴων 7 

ἦλνεν ἄπ αὔτ, διότι εἶπεν, ἕξη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τ παιδίου μα. Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς 
9 ς ΄ 3 ΄ ρ᾿ 3 "ς ἃ) ", ϑ ᾽ὔ -Ο 7 2 .. 

Ἄσρων, πορεύϑητι εἰς συγαντῆσιν Μωυσὴ εἰς τὴν ἐρῆμον" Χαᾶι ἐπορεύϑη, χαὶ συνήντησεν αὐτῷ 

ἐν τῷ ὅρα τὰ Θεδ, χαὶ χατεφίλησαν ἀλλήλους. 
΄ Δ, » ΄ ») » 

λόγους Κυρίου, ὃς ἀπέςειλε, χαὶ σάγτα τὰ ῥήματα, ἃ ἐνετείλατο αὐτῳ. 

δυδλῖδ, πάγη στηπῖα, ΠῈ εχςερῆς, μιαριιοταῖ ἀπῖε, ζ8. ίωυσ. 1Π:.} 

α γ6. τὴν βαξδ.---χειρὶ αὐτοῦ} τὴν παρα τοῦ Θες ἐγχειρισθεισαν 
ἐν τῇ χειριταυτον ραΐξδον ς 3: τὴν παρὰ τῷ Θεοῦ] τὴν ἤιρτα {ἰπ6- 

Δπὶ τυᾶπυ {εουπάα, ς9ς.« τὴν περὶ τ. Θ. ΑἸά. τὴν ἀπὸ του Θ. 14» 

«6, 325, 332, 529 54, 57» 73) »8, 1320. (δῖ. Νίις, 5ϊαν. Οἴτορ. α 77. 

δν τῇ χει] ἐπι τῇ χεῖρι 77. εἰς τὴν χειρᾶ 32. κ τῇ ς9. (ΟΡ. 

ΑΙεχ. 

ΧΧΙ. Ἐὖπε δὲ] α δὲ σεοτρ. εἰ ἀϊχὶρ Αὐτὰ. τ. ἃ. 3. αἰίψιβ. Αὐτ. 
Ἑὰ.. πσορευομ. σου καὶ ἀπόςρ. εἰς ΑΙγΎ.} τορευομενος καὶ ἀποςρε- 
Φομενος εξ Αἰγυπῆου ς 3. πορευομένου) εἰσπορενομι. (γςε. ΑἹ. 

φαγῖς μετα, γό, {ε4 υἱ δῖ. 1, ρατίε Γεσιμάα, χοῦ, ἀποςρέφονϊος 
υχοςριίφοντος 72. ἀποςράφεντος τού, 107. πάντα τὰ τέρ.} 
“σαντα τὰ σημεια γά. τὰ τέρ. πάντα Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖα ρυΐπιδ, γ)ό, 
Ζεὰ ὧὐ δὶ, ἴ, ρατῖε ἴδξουπάλ, 30ά. δίδωκα) εἐδωκα Χ,, 14, 16, 

18, 2.ξ, 32) 52, ζ4, 57) 64) 72) 749 77.) τού, 107, 120, ἢ 10) 134. 
(οὶ. δι. Νῖς. ἐν ταῖς χερσὶ) α ὧν 53. .΄ν τὴ Χεῖρι τρ, 
34, 1ο8, 118. (οιηρὶ, χσοιήσεις) οπὼς ποιήσεις (ἢ) ς3. “παι- 

πσῃς 7ς. εἰ Καεῖος δου. αὐτὰ] α τοῦ. Ἀπ, 1. 2. 3. Αἰ" 406. 
«Ἀπ. Ελ. Φαραώ--Φαραῷ 1 ἰῃ ζοιη. 22.}] α δἰϊογιιϊτ. οἵ ᾳυα 118 

Ἰηϊετ]σεηῖ ς4- σκληουνῶ] σκληρύνων σκληρυνὼ Ατβδῃ. ἰϊ, ς 17. 

Ἑυτῆνπι. ἴα 1οῃδηη. 4.49. σκλ. τὴν καρ. αὐταΒῈ σχλ. ἀντον τὴν 
καρ. 1 ς) 30, 75» 83, 108, 128. (ΟμΡ]. ΑἸά. Αἰεχ. αντου σχλ. τὴν 
κ- 53) 56. α αὐτῷ 129. σπλ. τὴν καρ, Φαραω Ν]], 14, τό, 1, 

χαὶ ὁ} 
α χαὶ Οομρι. λαόν) -Ἐ »ιειυα Οεαγρ. ΑΥΠλ. 1. 2. 3. 

ΧΧΊΙΙ. Σὺ δὲ ἐρεῖς) ἦθος “ἰεες ΤΊΟΒου. α ἀξ σου. Δππη. 1..2. 41}}- 

Ὧκε. Απη. Ἐά. τῷ Φαρα} τρὸς αυτῷ το. εν τω ῴαραω (ς) 
1ο). ατῷ Ους. ΑἹ. 1, ματῖς “εουηάδ, 307, {εἀ ΒΑρεῖ νἱῖ, ρᾶτῖς [6- 
εὐπάλ, τοο. Κυριος) Ἔ ὁ Θεὸς 118. -“ἜοΘεος τῶν Εδραιων 

83. ΑἸά. δϊαν. Οεογρ. υἱὸς) εἰ δία Οεοτς. τρωτότ. μου] 
ψμον τσρωτοτ. ιδ, ςὃ. ̓ πείρα. οἷαν. Μοίᾳ. τὡρωτοόγονος μου 7ξ-. 

ΧΧΠΙ. Εἶπα] εἰπὼν (ἤω, πεῖρα ῥτὸ ειπαν) 75. εἶπεν Ογτ. ΑἹ. 
οἶϊ, ματῖς “ξουμ 4, τοο, ζ οἱ Δ' αἴ. 4110. δὲ] , Τίοδοι. Αγδδ. 2. 
(Ὁ εογρ. τη. 1. 2.3. ά6ςοὶν». ΝΊΠΡ. τ δεγπιοιῖδυβ Ασπιεηο-} αἴὶ-. 

τ. πο) α 48, 72. ἐξαπόςειλον) -Ἑ μοι δενρήδῃ. ΔΡ. Αὐυέξ. 
ῬΡ. (ὐσπιδεῆί. Ρ. 2ς4. τὸν λᾶόν μου] τὸν υἱὸν μὸν ς. ἐξίωσι 

Αταῦ. 1.2. μι λατρ.] λάτρ. μοι ς8, γ2. ΤίςΠοι, Θεαῦρ. Αττα. 
1. ἃ. 3. αἰϊίφις. Ασα. Ἐκ, λατρευσῃ) λατρεύσωσιν Οτὶρ. ἴ, 120. 
Ἰατοῦ, ΝΊ(.]. ας εἰ μὲν ὅ μὴ βούλει) εἰ μὲν ὧν μὴ βουληϑὴς τς. 
εἰ μὲν ἂν μὴ βούλῃ (Ποταρὶ. ΑΙοχ. εἰ δὲ μη βονλη 19. εἴ ἢς, πιῆ 
αὐοὰ βουλει μαρεαιῖ, ς8, 72. 1οΒ. Οτχ. ἰ, 1206. εἰ μὲν ουν αὶ (ῆς) 

Ῥουλη 131. εἰ ἢς, πῇ ιοά ἰδέας μη ἐδελε, 7). εἰ δὲ εχ, ἐδουλου 
33. εἰ δὲου μη βουλει τι8, σὺ δὲ ἀκ ἐξουλον Ν], Χ, 14, τό, τ8, 

259) 29, 30, 32, 52) 54» ζ 3, 57») 59, 64, 73, 74. 75» 70» 78, 82, 89, 
ὃς, τού, τοῦ, 127, 1289, 134, 13ς. ΑΙ4, (ατ, Νίς, γχ. ΑἹ. Σ, ματῖε 

ἐεεουπάα, 307. νἱ!, Ῥαγῖς “ξωχλιπάδ, τοο Τγοθοη. εἰ ἤἢς, 1. ἔπρτα- 
ζοτιρι. εἰ μὴ βαλει τπᾶπὺ τερεητίογε, 120. δἱ μοὶ (αἤιοι,. ἐμ νενὸ 
ποθ ὧὦὐ (Ὁρῖ. ΜΛ ποπ οἷς δῖαν. Οὔτσορ. Οεογρ. αὐτὰς} αντον 

ΨΙ,, Χ, τό, 18,2 ς, 29, 32, 52) 549 ςζ» 57, ς8, 509,64, 71) 72) 73ν 74ν 
73» 76, 84. ὃς, τού, 107) 198, 130, 134, 13ς. Α]ά, (ὑτ, Νῖς. Οτῖρ. 

1.ς. Διαδῦ. 1.2. Αὐτῷ. τ. 2. 3. δ φυς. Αση. Εὰ. αὐτὸν ἰπ οδητδῶ, 
τΐῃοσο Αἰεχ. αὐτὸν Ογτ. ΑἹ]. νἱῖ, ματῖε (ξομηάδ, τοῦ, ἔρά αὐτοὺς Ρὶυ5 
{επλεὶ Δ80,. 4. Ὅεογρ. ]ασοῦ, ΝΊΠΌ, Ι. ο. ἂν] α 71. γᾶν Οήξ. 
1.α. ἐγὼ] ἐγω εἰμι (ποῖαπι Ααυ]]α: δβαϊναταςηῖιπι) ς 8. ἀπο- 
κτενῶ) αποκτεινω 74. απιχτεινα τοῦ. τρωτότοχον] -Ἡ σν ([ς) 
48. 

ΑΙ. ἵν, 434, [εἀ Βαδεῖ 410]. 

μιν μα Αταὺ. τ. 2 

Καὶ ἀνήγ[ειλε Μωυσῆς τῷ ̓ Ααρῶν “πάντας τὸς 
᾿Επορεύϑη δὲ Μωυ-- 

ΧΧΓΙΝ. Ἐγένετο δὲ] καὶ ἐγένετο Ὅγτ. Δ]. Ἵ, ρατίε ριῆπηα, 77. ἵ, 
ἐλὰβ Ἱεουηάα, 3907. Αυρ. Οεογσ. Αἴτηῃ. 1. 2. δἰ ἴφιθ Ατπὶ. Εα. 
ἄλλ᾽ ἐγίνετο γτ, ΑἹ. ἷν, 434. καταλύματι) -Ἐ αὐτὰ ς4. ὥϑογα. 

Κυρίου) νν τᾷ, 1ό, 2ς, 29, ς2, 54) 50, 64, 78, 13ς- Ατις, Οορτ. 

Αταν. τ. ἐλ ἢ ἴσχοι, (δὰ γοσοπῖίοῦ ΠΠΔΏ1)5 {ρα ρἢϊ, 130. ω. Οὐγς. 

ο΄ αὐτὸν ἀποχῖ.] αποχτ. αὐτὸν Χ, τῷ 

ἀό, 18, το, 255» ξζν 57» 58, 495γ 64. 72») 73», 77» γ8, 85, 85, τοῦ, 
107) 108, τ18, 130, 134. 132ς. (ὐοπιρὶ. (αἴ. Νῖς. νγ, ΑἹ. ..,.ὄ ρμᾷιῖε 

ἱεουηήα, 307. εἴ 410]. Οὐεοῦν. Αγπι. 1. ῷ. 3. δ᾽ ἴφια. Ασγπχ. Εά. 
ΧΧΥΝ. Σεπφωρα] ἢ Σεπφορα ιτιοθά. Σεπφορα )ς. δερἦωνα 

Οεοτγρ. ψῆφον} Ἡ τέτρινον 75. Ἐογῖε εχ ϑγηπηᾶομο. πον 
υἱ5} αὶ (ἄς) 107. αὐτοῦ] α 11,111, τά, Βαθεῖ ἴῃ ομασαέξ. πύηοσρ 

ΑΙεχ. καὶ εἶπεν] α καὶ Απῃ. 1. 2. 3. αἰϊΐφσυαε. Αττη. Εά. ἔς 
Ργδυυαῖ εερε ΑΥΏν, 1. 2. 3. αίαιιδ. Ασηλ. ἘΩ. παιδ. με---αιᾷ, 
,μ4Ὲ ἴω σοι. 26. αὶ αἰϊεγμῖγα εἴ αὐδὲ ἰἰϊ ἱπτεγίασεπὶ 11, ς2, 83.» 11ς. 
ΑΙά. αν. Οἴτσορ. παιδίου μ6} αὶ με 72, 13ς. ΑἸεχ, Μαχίπι. ἵς 
327. ΑΠὲ ποῖ δἴαν, ΚἈΠῚ λώγμε ἈΤαῸ, τ. 2. 

ΧΧΥῚ. Καὶ] α ΑΙῦ. 1. 2. αὐτῷ} αὐτῆς γ6. νυν. ΑἹ. ἃ 

Ῥατῖε ἱεουηάλ, 307. αὐτῶν 1ο7. - ὁ Αγίελος 18, 10, ς3, ςς, ζό, 
24. 73» 76, 82, 84, ὃς» τού, 129, 134. Οοπιρ. -Ἐ Αγγελος τα8. 
εἰ ἢς, υἱ νἱάετυγ, Αὐρ. ῬΗΙαεγ, Βγῖχ. -Ἑ Μαρεῖμε ὑῖε Οεοῖρ. ῥγαι- 
τηϊτταπε “πρεῖκε σαπὶ ἀτίςυΐο μγδειηῖβ Αὐπη. «. 2. 3. αῃυς. Ασα. 

Ἑὰ. τὸ αἷμα τῆς σεριτ.] τῆς Ἰσέριτ, τὸ αἰμὰ 72. τὸ ὀνομὰ τὴς 

τ. .ς6., τῆς τεριτ. Αταῦ. 3. παιδίον μον} α μου το, 78. 
Μαχίγηνς, υὑἱ νἱθεῖυγ, ἢ, 2)η.. Δυρ. υἱὐ νἱάρίυς. “ἰὼ “ιεὶ αν, 

Μοᾳ. νι 2 οἰδεσε Γ, ἐξ, Διυ 
ΧΧΝΙ]. Εἶπε δὲ] , δὲ (ξογσ. εἰ ἀϊκῖε δὰ :. 2. 3. 4]Ἰ4τιε, 

σῇ. Ἑή. τοορεύϑητι} ἐργεάενς Οορῖ. εἰς συν.} τρος συν. 

110. Μωυσῃ) Ααρων, {τὰ Μωυσὴ {υρταἤοτίρι. 4Ὁ 4114 τηᾶπε, ςς. 
ωσει 11, ς2ς, 77. Μωυσει ξ9. ΑΙεχ. Μωυσσει Αἰά. ἐπορεύθη) 

“Ἔ αρων 118. καὶ συνήντησεν] εἰς συνά τησαν 7ῳ, 8. τού, τον 

134. αὐτῷ] αὐτου τοῦ. αὐτῷ ἐν τῷ ὄρεν τοῦ (Θε5] αὶ 72. 

αὐΐ. εἰς το ρος τὰ Θες 13:1. χατεφίλησαν ἀλλήλ.] χατιφιλησεν 

αὐτὸν ΝΠ, 14, τό, 18, 2:3) 29) 30, 32, 52) ς4) δ. 57, 58» 59, 64. 
72, 73γ 74γ γ6, 7759 78, 83, 84, ὃς, Ιού, 1ο7, 118, 130, 13ς. ΑἹά, 

ὕδλε, Νὶς. Ατὰρ. 1. 2. 3. (ορῖ. Ατγηλ. 1. 2. 3. 4|1486. Αττῃ. Ἑὰ. 
ὃς, [εἡ δά σεν τοίοττυν σαν ἴὰ ΤΔΥρίπθ, Χ. ὥς, τἀ Βαθεῖ ὨἸΔΓΡῸ αλ- 

ληλους, 127. εφιλησὲν ἄνυτὸν 7. 

ΧΧΝΊΠΙ. τῷ ̓ Ααρ.} α τῷ ΠῚ, ΝΠ], Χ, τς τό, ας» 30, 52, δ ζ, 
9, 64, 73» 77») 789 8:. 108, 128, 1297) 130») 1321, 18ς. Βαθεῖ τῷ ἰῷ 

οἰαγαξξ. πλΐθοσε ΑἸδχ. ΒΕ ἘΠΕ ΕΗ ΜΕ α Ρηιηυπι εἴ 4υ ες 
ἰητεγδσθηῖ 73. Κυρίου} του Θεου 53, ςό, 129. κα σι8. Απῃ. 
1. 3. οὃς ἀπέςειλε] ους ἐλάλησε τ28, Κυριος 118. 1 τρος 

ἀντον 19, τοϑ. (οηρί. -Ἐ αυτον (ἢς) ς8. Ὁ ΝΜ Ατπι. ἃ. 8 Πὰς, 
Αγ. Ἐά. 1. ἐ[ἐΕὲ δοπίμς στα. τ... Ἔ ἡγε Οδοῦζ. οἰ φμοσμηε 

καὶ πᾶντα] ποιῆσαι ταντὰ ς3, τύ, 
120. ῥήματα] σημεια ἯΙ], Χ, 14, τς τό, 18, 19, 25») 29» 

30, 32, ζ2,) 53) 54») 5. 56, 57, 58, 59, 64.» 71. 73» 74» 78ν 76), 78, 
83, 845 8ὃς, τού, 107, 1οϑ, 118, 128. 120, 130, 131», 1339 134) 13ζ. 

Οοπιρ!. ΑΙά. ΑΙεχ. (αι. Νὶς. Αὐδθ. σ᾿. 2. 3. δῖαν. ξογρ. Αὔῇι.. 1. 
2. 3. αἰϊϊχυς. Απῃ. Εά. αὐτῷ] αντοις ς. 

ΧΧΙΧ, α τοῖμπὶ σςοπηπιᾶ ((ςἀ νἱάς δὰ σοι. 319) φυοτάοῦο {ες παρα 
(οάήεχ) 72. ἐπορ.} ἐνενμπὶ Ατστ. 1. 2. 3. ἰΐαυς. Ατγηι. Εα, 
δὲ] α το. υπςῖβ ἱποϊυάιϊς (ιρρίεῖατη ((1]. ὧ Ἑάϊτοτο) (δι. Νῖς. 
α Ὅεογρ. Αὔπιὶ. 1. 2. αἴΐαυε. Αγ. Ἐά. συνήγαϊον] συνηγα- 

γόντο τ3ς. συνηξαν (νἱὰς ἰηῖτα Δὰ σοσῃ. 31) 22. τὴν γερεσίω) 

21. 

22. 

23. 
24. 

2.5- 

26. 

27. 

28, 

29. 

ΝΥ. 



Ο ἙῈ ΚΞ 
Κεφ. τν. 

80. 

ΔΟ Σ. 

ρ “ Ις : , ΦῸ »Φ ΨΦ τὸ .Ν 3. 3 Ν εν ἢ ; 

σῆς χαὶ ᾿Ααρῶν, χαὶ συνήγαγον τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν ᾿Ισῥαήλ. Καὶ ἐλάλησεν ᾿Ααρὼν σάγ]ὰ 
", ΄ ἰας Δ, 5 ΄ ε Ν ΝΝ , “Ὁ 3 » Ὰς ρ᾽ 3 γ΄ ἰδ ρ4 

τὰ ῥήματα ταῦτα, ἃ ἐλάλησεν ὁ Θεὸς προς Μωυσῆν, χα! ἐποίησε τὰ σημειὰ ἐναντίον τοῦ λᾶᾶ. 
. » Ν Ἢ “μνμἜω αν» 5 “ὦ 

Καὶ ἐπίςευσεν ὁ λαὸς χαὶ ἐχάρη, ὅτι ἐπεσχέψατο ὁ Θεὸς τὸς υἱὰς ᾿Ισραὴλ, χαὶ ὅτι εἶδεν αὐτῶν 

τὴν ϑλίψιν" χύψας δὲ ὁ λαὸς πτροσεχύνησε. 

ΚΑῚ μετὰ ταῦτα εἰσῆλϑε Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν πτρὸς Φαραώ, χαὶ εἶπαν ἀύτῳ, τάδε λέγει Κύ- 

ρίος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ, ἐξαπόςειλον τὸν λαόν με, ἵνα μοι ἑορτάσωσιν ἐν τῇ ἐρήμῳ. Καὶ εἶπε Φα- 
» ἕῳ δῷ [ δ ρΦ ΟΣ ον Ν 

ραὼ, τίς ἐςιν ὁ εἰσαχάσομαι τῆς φωνῆς αὐτῇ, ὥςε ἐξαποςεῖλαι τὰς υἱοὺς Ἰσραήλ, ἐχ οἶδα τον 

Κύριον, χαὶ τὸν ᾿Ισραὴλ ἐχ ἐξαποςέλλω. Καὶ λέγεσιν αὐτῷ, ὁ Θεὸς τῶγ΄ Ἑδραίων πτροσχέχλη- 

τῶι ἡμᾶς' πορευσόμεθα ὧν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπως ϑύσωμεν Κυρίῳ τῷ Θεῷ 
ἡμῶν, μή ποτε συναντήση ἡμῖν ϑάνατος ἢ φόνος. 

φῶ 4 ΄ 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτε, ἱνατί 
Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν διαςρέφετε τὸν λαὸν ἀπὸ τῶν ἔργων ; ἀπέλθατε ἕχαςος ὑμῶν πρὸς τὰ ἔργα 

κῷ -ο ϑῳ ρω 4 9 δι" ἰδ 

αὐτοῦ. Καὶ εἶτεν Φαραὼ, ἰδοὺ γῦν πτολυπληϑεῖ ὁ λαὸς, μὴ ὃν χαταπαύσωμεν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν 

Ἡπυνπυηῖ σασαν ΝΠ], ΧΙ, 14, τό, 18, 4ς,) 190, 30, 32, (1) (4, ςζ» 

ς7. ς8, ςο, 64. 74. ης, 76, 78, 83, 84, τού, 107, 130, 134» 13ς- 
ΑἸά. δι. Νις. (ορῖ. Ατῦ. 3. Αττῃ. 1. 2. 1. δῇίᾳυε. Απῃ. Εή. 
ριατηϊτος Ἰάσπιὶ ἰῇ οπαγδές. πιίποτε Αἰεχ. - πσασαν (νι ες ἰηῖτα δά 

τοῦ). 11) 72. φρικει (ηίοσε; ( Αηυΐϊϊδηιν ἔοπϊε ἐχρείπηεϑ) δίδν. 

ἩΜοίᾳ. 
ΧΧΧ. ἰλάλ. ᾿Ααρὼν}) ἐλαλ. Ααρ. αντοις 83. ἰἑλαλ. αὐτοῖς 

᾽Ααρ. ΑΙ. ϑδίαν. ταῦτα] , Χ, ιΒ, το, 118. Οοπρί. Απῃ. 1. 
4. 3. αἰαυε. Απη. Ἐή. ὁ Θεὸς) Κυριος Ν]]. Ατττι. 3. πρὸς 
ωνσ.) τω Μωσπη, κά τω εχ (οετ. )ς. ἐποίησε] ἐ Μωυσῆς 10, 
1οϑ, 1186. εποιησὰν 7ς. τὸ σημεῖα) πανταὰ τα συμ. τ, το, 
ει8. - ἡ]α Οεοῖς. ἐναντίον] ἔναντι ΑἸώ. τοῦ λα} πα»- 

4ος του λάαου 10. διῖν. Οἴχορ. μροραϊ! ε,«. Οεοες. 
ΧΧΧΙ. ἐἑπίς. ὁ λαὸς} ἐπις. αὐτοῖς ὁ Δ. 81. Αἰή. ϑδ,ιν. Οἴτοξ. 

“Ἔ δ Οὐδ οῖς. ἐχάρη] - ἐπορευϑὴ γα Μωσης καὶ Ααρων, καὶ 
συνηξαν τῆν γιρωσιαν πάσαν των νιων ἴσρληλ, καὶ ἐποιησε τὰ σημέεια, 
καὶ ἐπιρευσὲν ὁ λαος καὶ ἐχᾶρφη ((ς) 72. ὅτι ἑπισ. εὐπὶ (44. ἴῃ 
οοιημ8ῖ6} 78. ὁ Θεὸς) Κυριος ΝΙ], ς3, ςό, 129. (οπρί. 
Θεοῖς. τοὺς υἱὰς Ἵσρ.) ἀντους το6. τοις υἱοις ἴφρ. ξς. ρορω- 
ἄχ ον: 31. ἢν. Οεοτς. καὶ ὅτι] α καὶ )ς. Οεοῖζ. α ὅτι 

Οορί. αὐτὼν τὴν 5λ.} τὴν 95λ. αὐτων ς8. Αττῃ. 1. δἰφυς. 
Απη. ἘΠ. αντῶων τοϑλιμμα 12. “τἰῤιυϊαι ον ἡ αν ἡ δοσαα Οεοτα. 

κυψας δὲ] καὶ κυψας Ν]], 19, τού, το). δ8:2ν. κα Πξος ουπὶ (44. ἰῃ 
οοπηπιδῖε (8. ὁ λαὸς 2) , τοῦ. ρορκίκε οεπὶ; (ορί. Ατρῦ. 3. 

προσιχύνησε] -ἰ- τ Κυριω ς3, ςό, 129. εἰ Ατπιεπὶ (οάϊςες φυαλῖυος- 
ἀεςὶπι, ἰἰςεῖ πἰΔ}} δαάλπι Αππ. ᾿. 2. 3. πῃ. ἘΔ. τοροσικύνησαν 
(ουρὶ. 

Ὶ. εἰστλϑε) ἱπιγαυσγνη ττη. 1. δυο. Αττον. Ἑά. τρὺς 

Φαρ.) ΑΚΊΙ, «8, 72,. 131. ἐογαπ Ῥάαν. Αττη. τ. διίΐφυς. Ατσπι. Ἑά. 

εἶχαν) εἰπὸν 10, 72ν 7., 84. 107. (γε. ΑἹ. ἱ, μαπς ρεπιᾶ, ςς. 

- αὐτῷ τρος Φαραὼ Ν]]1, Χ, τό, 18, ς, ς2, ς4, ς7, 59) 73» 74» 77» 
28, 84, 107, 130, 114. Ῥῥαναοπὶ συῖτ τίς υὶο ρεασπνο (ορῖ. Ατῦ. 3. 

Ἰσραὴλ) αἰς. τῶν Ἑ ραίων Ογτ. ΑἹ. νἱ, ρατῖε ρείπιδ, 130, (οἀ δ|1δὲ 
Ρίυδ επιεὶ υὐ αι. “δέογμνε ἤ7αεἱ Αττῃ. τι. 2. μοι ἴορτ.} εορτ. 

μοι Δ]1, Χ, τό, 18). 19») 2ς») 30, 329, 54) ςξς, 47, 88, ς0, 64, 72, 73), 
δῷ) 77» 78, 8. τού, τοΒ, 128, 130)», 134. 11ς. Αἴοχ. (αι. Νιῖς. 

Αυᾶον Ορετῖς ἱπιρεπεξξ, ἰη Μαῖῆ. (ετναῖ ἤυης οτάϊπεπ. ὥς εἰ δῖαν. 
Μοίᾳ. Οεοῦχ. Ασγπι. 2. κα μοι Οοιηρὶ. ἱορτάσωσιν] λατρεύση 
Βαΐ. ἰ. 319. λατρευσωσιν 118. ὙΒεοάοτεῖ. ἱ, 12ς. δαελεύσωσιν Ογτ. 
ΑΙ. νἱ, ραπῖε ργπιγᾶ, 130, ἐκ 4110] ρἷιι5 ἱεπγεὶ υἱ ναὶ. ῥνγυΐαι Αυΐτος. 

Ορ. ἴπιρ. ἴῃ Μαῖῖθῆ. Λνγυίαπ (ορῖ. Μπεγίβεεν; δῖδν. Οἴτγοζ. 
11. Καὶ εἶπε] εἰπε δὲ γι. δἷῖδν. τίς] καὶ τίς Ογε. ΑΙ. ἱ, ρατῖε 

(ευπα, δός, ἴεὰ υἱ Ναῖ. 4110]. φηὰς Αἱς ϑίαν. Οὔἴτοχ. ἐςιν) 
Ἢ Θιος 111. Ατῦ. 1. 2. “ Κυριος ι8, ὃς. ΤἘΠκοάοτεῖ. ἱ, ἃς. 

“ Κύριος (ν Χ εἴ ἴῃ οβεγαδι. πιροεε ΑἸεχ. - ἀξ Ἀπῇ. 1. δἰᾳυς. 
Απῃ. Ἑά. ὃ εἰσακούσομ.} κα εἰφακασωμ. "ς. ινὰ ἀκυσομαι (ῆς) 
γι. νὰ εἰσαχουφωμαὰι 72. οὐκ εἰσαχουσομ. 111. ἧς ΤΠεοάοκεῖ. ]. ς. 
ἴῃ ὕπο Οοαϊςα. φωνῆς αὐτοῦ] α αὐτοῦ ϑδἷλν. ἐξαποςεῖλαι] 
εἐξαποςειλωγλ. εκ οἶδα] 611 υκ οἶδα 111. ρεσειηϊαι οὑξ Οεοτς. 
ἑξαποςίλλω] ἐξαποςελω ρεΐπιο, ροῖδελ ἰηίεττυπι εἰ Δ αἰϊυά, ςς. ἐξαπο- 
φίλω 18, 19,29.) 30, 32, (6, γ1, 74, 23» 76, 77, 78, 82, ὃς, τού, τοϑ, 
Σι8, 129, 13ς. (οιρὶ. ΟἸυγί, ἰχ, ότι. Ευΐ. ἢ, 421. Ογε, Α]. ἱ, Ρασῖε 

Ρεΐπλα, ς ς. ἢ, ραπε {εσυπάλ, Δός. ΤὨΞοογεῖ. ἰ. ς. [δ ᾿άδπι ;, οὔ, 'η υηὸ 
Οοιἄοςε μλθεῖ υἱ ναι. ἐξαποςελῶ ἴῃ οἰαταές, τηϊηοτε Αἰεχ. οπογιλῶ 

Ογτγ. ΑἹ. νὶ, ρασῖς ργίπηα, 131. 

11. Καὶ λέγουσιν αὐτῷ} καὶ εἰπὸν ἀντῶ τοῦ. α ς9. κα χαὶ 1ς. 
4“) ἰἰε ΝΠ  Αταλ. Δ. δδεοκπὶ μέρ 4111 8)ᾶν. Οἴτγος. ττροσκέκλη- 

ται) ἐπροσχέχληται ΝΠ]. εἰς κέχληται όψ. επικιχληται 9, 118. 

εἰ ὥς πιλτρο ὃς. Φρροσεπιχέχληται τό, 2ς, ς2,) 54) 57, 73) 78, 130, 

1832, κέχληται ς3. ἡμᾶς} ἡμῖν ξο9, ὁ 118. εἰ ἢς πιληρὸ ὃς. 
Ἔ “4 με Αταρ. 3. Αττη. 1. 2. αἰϊΐφυς. στῇ. Ἑή. τόρ. ἕν ὁδ. τρ. 
ἢμ.} ὁδ. τρ. ἡμ. πορ. Ἐυΐ, ἴα ΡΙ͂. τοῦ. τοορευσόμ. οὖν) τσορευ- 
σωμ. οὖν 72), 7ς,), τού, 1332. ϑίδν. ΟΙἾὟΧΟΣ. κι εἄπη; ΑΓδΌ. 1. 2. 

α ἦν Απηδγ. Ασγαδ. 3. Οδογζ. γοβεύεενναν πκαᾶς Αττη. τ. ἃ. αἰὔψυς. 
Απῃ. Εὐ. ὁδ. τρ. ἡμ. εἰς τὴν ἔρ.} οὗ. τρ. η. ἐπὶ τ. ἐρ. 118. εἰς 

τὴν ἐρ. οὗ, τρ. ημ. 30, 73. 131. εἰς τὴν ἔρ. δ. ἡμ. τρ. Ογτ. ΑἹ. 
Υἱἱ, ρας ἐεουπάδ, το0. α εἰς τὴν ἔρ. ς7). Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραττε ἐεουπάε, 
δός. Ἀπιδγ. ὅπως) καὶ Ευΐ, 1. ς. .α Απῃ. 1. ϑύσωμεν) 
λατρενσωμὲν 131. Αττῃ. 1. δ) ίᾳυς. Αγπι. Ἑά. λατρεύσομεν Ευΐ. ]. ς. 
φρνΐεαν Ααδγ. “Ἐπεί βοίκα ΄ορι. - (πετίβεῖα Ατδῦ. 3. Κυρίῳ] 

τω Κι. .2. ,αἸΙ1, 1110 τςν τον ξ3,) 46, 128, 129. εἴ α,., υἱ νἸάεϊυγ, 
Αυγ. δαδεῖ ἴῃ ομαδγαέὶ. πλίροτε ΑἸεχ. κα Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρας ρυπΊλ, 3 ς. 
ἱ, μᾶς ἐδουπάο, τός. (δὰ πλῦεῖ αἰδ. μή ποτε) μή πως Ογτ. ΑΙ. ἱ, 
Ραῖῖε ρεΐμηα, 36, (εἀ ἰδὲ υἱ Αι. συναντήσῃ) συναντήσει τού. 
συναντισει "ς. συναντήσοι Ογτ. ΑἹ. ἷ, ρᾶτιε ἑδουπάλ, αός, (ε4 δὶ 
υἱ ῖ. φόνος) ἢς, (εἀ τεςεητ τπδηὰ {υρταίςρῖ. φοδος, 130. 
Φοδος γ2. ὀεϊίωνι δὶλν. Οἴοσ. 

ΙΝ. Καὶ πεν), καὶ Οεοτγ. Ἅἶχὶν ανίον 5ᾶν. Οὗτος. ὁβασ. 
Αἰγ.} α τού. Αγαῦ. 3. αϑ τό, 2ς, 42, ς7, 64» 73, 78» 130. Οοπιρὶ. 
γεχ “Ἐχγρέίονωπι Οτοῖσ. Ατηι. 1. δίμᾳυο. Ασπ. ἙἘα. ἱνατί) διατι 

ςς. (γν. ΑἹ. ᾿, ραπε (εουπάς, 2ός. Μωυσ.) νοἱ Μοε: Αττη. 3. 
εἰ (οάεχ αἰϊυ9 Αἴτη. ὑπὰς Οοοσζ. ἡν σε, Ἄσιῃ, τ. αἰϊϊΐφις. Αἰτῃ. 
ἙὰΔ. »νεἰλδὶ Δίοίε: δῖαν. Οἶτος. διαςρίφετε) ἀποφρέφετε 3, τοῦ. 
λαὸν] ἢ μου τς, 71) 74) 73. 845) τού, 128, 134. ΟΥγτ, ΑἹ. 1, ρᾶττε 
Φεευπάλ, Δός. δῖαν. Μοίᾳ. -ἔ Ιάεπι, (δὰ υηςἷ5 ἰηοϊυάϊε, ΑΙοχ. ον 

2ορκὶὶ δωλα: Οορι. Ατγαῦ. 3. ἔργων} - αὐτῶν γ4. ΟὨγγί, ἱ, Δού. 
Οορῖ. δ5ιαν. Οἰϊγος. σεοῦς. γι. 1. αἰΐαυθ. Ασα. Ἑά. - υμὼν 
19. αὖτε ς8. Αταῦ. τ. 2. 3. ἀπίλίατε) ἀπιλθετε Χ, ς, τό, 

ἃς, 32. 51, ξ4) 47) 64, 72, 74.) 77. 78, 84.) 18, 11:8, 130, 134) 13ς- 
Οοηρὶ. ΑἸά. Οδϊ. Νίς. Ογτυ. ΑἹ. 1. ς. ὅς, τὰ εχ ςοττγεέοης, ςς. 
καὶ τοβένεσϑὲ 53. -ἰ ἀκίεπι ϑῖλν. Οὗτος. ἔκ. ὑμῶν] α ὑμῶν 19, 
"6. Απη. τ. αἰϊΐφυς. Αττῃ. Ἑά. τρὸς] εἰς 755) 76. Ογτ. ΑΙ. ἱν 
Ρατῖς ἰεςυπάλ, Ωός. αὐτοῦ) υμων γό. 

Νν. Καὶ εἶπε) εἰπὲν δὲ 111. -Ἐ σα ῥκενον (μος (ορ.0 -Ἐ μἔσυὲς 
“εὶ; Ατδῦ. 3. Φαραὼ) ὁ Φαραὼ ΑΙά. νῦν} οὖν 13ς. κα 43. 

Διτη. ᾿. αἰϊϊΐφυς. Απῇ. Εα. τοολυπληϑὲ}}) τληϑὸς τσολὺυ ς9. 
ὁ λαὸς) Ἐ τῆς γης 1], Χ, 14, τό, 18, 19, 25) 29» 32) ς2, 53, 54, 

ςς,) τό, ςγ, ς8, {9, 64, 71, 73, 74) 76, γ8, 83, 8... ὃς, τού, 107» 
1ο8, 118, 129, 130, 131, 133) 124. (οπιρὶ. Αἰοχ. ζορι. «Ἐ ἐπὶ 
τῆς γῆς ς. ἢ τος ἐπὶ τῆς γῆς ΑΙ. δίδν. -Ἐ ἀϊο μαρεν ἰεσσάν ναϊ ἐς 

Αστλ. 1. δΐψφυς. Αγ. ΕἘἀὰ. Ἐ ἀϊΐς ἐστι Οεοῦς. ἐπ ιευτα Αταῦ. 3. 
ἦν) , ϑιδν. Οἴτος. καϊαπαύσωμεν αὐτοὺς} καϊαπαυσομεὲν ἀντὰς 
131. κχατακαυσομαι αὐτοὺς ᾿τἸο6ό. χκαταπαυσωμ. αὐτὸν (Άε) :3ς. 
οργαιίοπενι Πὲς ἀωῖε Αταῦ. 3. ἔργων} -᾿- αὐτῶν ςβΒ. 

ΝΙ. Συνέταξε δὲ] εἰ ον ἀἰπαοὶε Αται. 1. αἰίαυς. Ασαι. ΕΔ. Φὰ- 
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ἔργων. Συνέταξε δὲ Φαραὼ τοῖς ἐργοθιώχταις τοῦ λαξ, καὶ τοῖς γραμματεῦσι, λέγων, ᾿Ουχέτι 6. 7. 
«προστεθήσεσθε διδόναι ἄχυρον τῷ λαῷ εἰς τὴν τὐλεγϑουργίάν, χαϑάπερ χϑὲς χαὶ τρίτην ἧ- 
μέραν" ἀλλ᾽ αὐτοὶ ππορενέσϑωσαν χαὶ συναγαγέτωσαν ἑαυτοῖς ἄχυρα. Καὶ τὴν σύνταξιν τῆς 5, 

“λινϑείας, ἧς αὐτοὶ σοιξσι, χαϑ᾿ ἐχάςην ἡμέραν ἐπιδαλεῖς αὐτοῖς" ὃκ ἀφελεῖς δέν" σχολάζεσι 

γάρ' διὰ τοῦτο χεχράγασι, λέγοντες, ἔγερϑώμεν, χαὶ ϑύσωμεν τῷ Θεῷ ἡμῶν. Ἐαρυνέσϑω τὰ 9. 
ἔῤγα τῶν ἀγϑρώπων τούτων, χαὶ μεριμνάτωσαν ταῦτα, χαὶ μὴ μεριμνάτωσαν ἐν λόγοις κενοῖς. 
Κατέσπευδον δὲ αὐτοὺς οἱ ἐργοδιωχται χαὶ οἱ γραμματεῖς, χαὶ ἔλεγον πρὸς τὸν λαὸν, λέγοντες, το. 

τἄδε λέγει Φαραὼ, ἀχέτι ϑίδωμι ὑμῖν ἄχυρα. Αὐτοὶ ὑμεῖς πορευόμενοι συλλέγε]ε ἑαυτοῖς ἄχυ-- τι. 
ρα, ὅϑεν ἐᾶν εὕρητε" ἃ γὰρ ἀφαιρεῖται ἀπὸ τῆς συντάξεως ὑμῶν οὐϑέν. 

ἐγ ὅλη γῆ Αἰγύπτῳ συναγαγεῖν Σδλα ἰὴν εἰς ἄχυρα. 

Καὶ διεσπάρη ὃ λαὸς 12. 

Οἱ δὲ ἐργοδιῶχται χατέσπευδον αὐτοὺς, 13. 

ραὼ] Ἔ εν τη ἥμερα ἐκειγὴ 58, 72) 1538. Ἀγᾶῦ. 1.2. ΑἈγαϊεηῖ Οσδϊ- 
ἐδ5 δἰίαυϊ. Ατίῃ. ἘΔ. ελάεη ἔχης διργαίοσγιρία σεσοητί ΤηΒΠῸ 130. 
ἐργοδιώκτ.} πιᾶγσο ἐργοδοταις 1ς. καὶ τοῖς γραμματεῦσι] εἰξ εὖ 
εχ οογοδδίοης )ς. - αὐτῶν 72. -Γ αὐτον ς8. Αἴ). 1. 8|114116. 

Ατπι. Ἑά. -Ἐ αὐτοῦ ἤιργα ἐϊποαπι γεςεηξέ πιᾶπὰ 1.30. α ΑΥδΌ. 1. 2. 

ΨΙ1. τπροστεϑύσεσθε) τροσϑησεσθε 32, ς. Οἱ. Νίς. τροσ- 

ϑήσετε 19 τό, Ὡς, ς7) 58, 6 4» 71; 745 77. 847) 1Ο8, 130, 133) 134. 
Οοπιρῖ. τρροσϑησεται 14) 19, 52) ζ4) 829 107, 118. εἰ ἧς, (εἠἦ τὰ- 
Ὧωτα εἴξ ἴπ αἱ, εἰ υργαίορί. ε αὖ αἰϊα πηᾶπὰ, τού. προστεθήσεται 
1Ἰ, ΝῚΙ, Χ, 18. ς3,) τς) 82, 129, 1319 13ζ- διδι ἄχ.} αχ. διδ, 
82. ἄχυρον) αχυρᾶ ς2; 53» 755 118. τὴν τλινϑουργίαν] τὰς 
τολινϑουργιας τ.8. ατὴν 1ζ. ζ3. νεγαξ, αυλῆ διεσῖς πλινϑείαν ἴῃ 

Οἴσοο, Οορι. καϑάπερ) καϑα 71) τοϑ, 118. πιᾶγρο χαι καθα- 
περ ὃς. σχαϑὲς] ἐχϑες 15, τό, 2ς, ς2, 8) 64, 779 τοῦ, 18, 128, 

29, 130, 131) 134) 13ς. Οομπηρὶ. Αἰεχ. (δι. ΝΊς. ἡμέραν) 
Παθεῖ πιῶῦρο καὶ τὸ τῆς σήμερον, ὃς. -ἔ [ἢ τέχαι καὶ τὸ τῆς σημέρον 
Χ, τϑ, 22.» 74) 83» 84. τού, ᾿ο7, 134) 135- ΑἸά. -Ἐ εδάδηι, {εὰ μη- 

οἶβ ᾿μοϊιά, ΑἸοκ, -Ἐ καὶ τὸ τῆς ἡμέρας ταὐτοὶ (ἢς ῬτῸ ταυτης αυ- 

τοι) 7... -ξ ὦ Σοάίε δῖαν. Οἶτορ. αἰλλ᾽ αὐτοὶ} , ἀλλ᾽ ἱϊ, Χ, 

14, τό, :8, τ9, 2ς, 29, 30) 52) 53) ζ4) 585 56, 57) 58, 59, 71. 749 
)ς, γ6, 77.) 78, 82. 84, τοῦ, 1ο7, 1ο8, 118, 128, 1295 130, 1319) 133) 

134) 13ς. Οουρὶ. Αἰεχ. Θεοτς. στα. 1. αἰΐχιαθ. Ασην. Ἐά. α αὐτοὶ 
γ. ΕΡΗΝ Ὁτὴν χαὶ]} τορευετωσαν καὶ 75. ΕΑ ΜΕ δ ον 
(4ς) καὶ 71. αἱ καὶ Ἶ συναγαγέτωσαν) χα! συναγετώσαν ς2) 
3. 4. 57. 6, 77, υ 8ς, 128. , καὶ ϑ8ἷαν, Οἴἶζορ. 
εακώων Οορῖ. ἑαντ. ἄχυρα] αχ΄. εαντ. 30, 7ς. ϑῖαν. Μοίᾳ, 

αντοις αχ. 107. εαυτοις τὰ ἄχυρα 83, 128. Οοιηρὶ. Αἰά. ο ἑαν- 
τοῖς δἷλν. Οἶτορ. 

ΨΠΙ. τλινϑείας πλινϑουργιας ΝΠ, Χὶ τῷ, τό, 18, 19, 25) 29, 

32) 52) 575) 597) 04) 73» 74) 70, 775 785 83, 84, τοῦ, 107, τι, 
128, 1309, 134. ε1ς. (ὐοηγρὶ. Αἰά. Αἰεχ. (αἴ, Νὶς. ἧς} κα 8, 

6. δίαν. Οἴἶεορ. αὐτοὶ} κα 5ῖαν. Οὕσος. Οεογρ. «οιουσι) 

ποιησουσι Ν]], 2ς, 29, 30, 32, 55, 58, 6, 73, γύ, γ8, 133, 13ς. 

ΑΙά, κε, Νῆς. σῦοιουσι τοοιησουσι ζ4,) ζ9. Ὅοιουσι σοιήσωσι Χ, 

18, 59. Αγαῦ. 3. κμέγαείαηι! δῖαν. Οἴἶϊτοσ. {αοίεόαμε Αττὰ. τ. α]}]- 

ηυε. Ατη. Εά. καϑ ἔκ. ἢμ.} καὶ καὶ ἐκ. μ. 14) τό, 2ς, 32, 

ζ2, ξ4) ς7) 735) 77. 785) 130, 122. ΔΙ4, (δῖ, ΝΊο. σοπιδέξς ᾿πες 

οὐ ποιῦσι, Ὠοῃ οἰ ἐπιδαλεῖς, ΑἸοκ. ἐπιξαλεῖς] εἐπιδυλει 

131. επιδαλσιται 72, 7ς. επιδάλεσε ΝΠ], Χ, 149 τύ, 18, 2ς.) 29, 

30, 32) 5325) 54.» 555 57» 68) 505 04. 71) 73ν 74. 76) 77. 78, 84) 107) 
τοβ, 118, 128, τ320, 1142. 132ς-. (ὐοπρί. ΑΙά, (λϊ. Νίς. δίαν, 

(τεοῦρ. επικαρτερειτε 190. οἱ ρίμε εἰσ ἱπεροπς Αταῦ. 3. αὐ- 

τοῖς) α ϑίδλν. Οἴτορ. ΣΧ ἀφ. καὶ οὐκ ἀφ. ΑΙά. 8᾽αν. Οἴτορ. 

ὠφελεὶς} ἄφελειται ς. αφελειτε ὟΙΪ, Χ, 14. τός τ8, 19» 25) 29, 

30, 32, 52) ξ4γ ξζν ς7, 58, 69, 649 73, 73» 74. 78, 84) 85, τού, 107, 
1Ο8, ε18, 128, 130, 131) 1342 13ς. Οομρ]. Αἰά, δ, Νις. δ8,αν. 

Οεοτρ. Απτη. τ. αΐφυθ. Ασπὶ. Ἑά. ἀφελητε γ6. Ατὰρ. 3. Ὁ απ᾽ 
αντῶν ς39 τό, τ29. (οπρὶ. 40}}] Ἐ ἀπ᾿ αὐτῶν ΑΙά. - δλάοπι 
ἱμῃ οδαγαέϊ. πλϊηοσε ΔἸεκ. ας Αἰτῃ. 1. αἰϊίφιθ, Αγπ. Εά. 

σχολάξ. γὰρ] -Ἐ καὶ ἀπό εἰσὶ 10.) 108, 118. διὰ τοῦτο] 
Ἔ αντοι 14, τό, 2: 529 54), ζ7,») 73γ) 77. 789 130. ΟΔί. Νίο, Γ Ἰάδηι 

αα ΧΩ 

[Ὁ Χ εἴ ἴῃ οπαγαές. πὐίποσε ΑἸοχ. χαὶν δια τ. ς3. ΑΥδῦ. 2. δῖαν. 

ΟΙοσ. κοῦ, Ασπμ. τ. αἰ συδ. Ασγῃ. Εή. χεέχροι. λέγοντες] 

λεγουσιν 20. ϑἷαν. Οὐΐγοσ, ρῥγατη τας δ ΑΥΑΌ. 1, . φυοά ἢσηυπὶ 

ἀνδα πιοῦεὶ {ρρἰεπιεηῖυ Ηδχῶ τὰμρ: (αὐτοὶ ἔογία, νἱάδ ραυΐο αηϊθ) 
; Σ ς 
εἴς γα ττοιγάμετ. ἐγέρ)ωμ.] ΓΟ ϑθωμεν 1], Χ, τῷ τς. τό, 18, 

)9 2ζ. 30, 30, 329) 42, ζ3, ζῶ ζζ, μπῶ ς ὃ, ζ9. 64. γ1 9 ,.25γ 73) 74: 

»"- “- ,»“- δ. “ἢ  . . ) «- . "" 

39.790, 77». 78, ὅ3, δ4,) ὃς, 118) 128, 129, 1320, 131) 134) 135. 

Τορῖ. Ἀ14. ΑΙοχ. (χα. Νῆσ. 84ν. σοῦ. Ατστ. σ. αἰααδ. Ἄτην. 
Ἑα. τορευδεντες ιού, τοῦ. -Ἐ τνϊδις ἠϊεός Ατίὰ. 1. κἀὰ 
ϑυσωμεν}] κα καὶ τού, το). Ατηι. 1. Ἐ μα ϊβεία Αταθ. 3. τῷ 

Θεῷ] Κυριω τω Θεω τ9, ςς, τιοϑ. Οορῖ. Ατὰῦ. 2. Οδογρ. 

ΙΧ. Βαρυνέσϑω) βαρυνεσϑωσαν το, γό, τοβ, 118. (οιπρὶ. ρῥγαν- 
ταῖς εἰ  οΥρ. τῶν ἀνϑοώπ. τάτων] ῥορκὶϊ ἀμῆα, ϑίαν. οί: 
λ Τούτων ς3. Αγ). 1. 4416. Ατπ. Ἐά. καὶ μεριμνάτωσαν 
ταῦτα] αταυτα 82. καὶ μεριμνάσϑωσαν ταῦτα Αἷεκ. α γυ. ΑἸ. 

ἵν») 741. μεριμνάτωσαν 55] μεριμνάσϑωσαν Αἴεχ. ἐν λόγοις 
κενοῖς} 4 ἐν ης. Ογτ, ΑΪ.}. ο.. εὐλόγοις καιροῖς {Ης) 7γ2. ἔπ υσὸϊδπ 
ἐρίονειρι σαπῖς δῖαν, Οἰἶζορ. 

Χ.  Ἰοίμπι ςοπιηᾶ 13ς. κατέσπευδον δὲ] καεσπευδὸν γαρ - ς. 
καϊεσπεϑαζον δὲ γο, )ς, ὃς. και ἐσπευδὸν τ6. ΑπῊ. τ. αἰ 486. Ατην. 
Ἑά. , Οεοῦσ. αὐτὰς) , 8ῖαν. Οἶτορ. ἐργοδιῶκται) Φ- τα λα 

ΝΠ, Χ, 14, τό, 18,2 ς» 20, 30, 52, 54, ς 6, ς79 64,72,.73, 74. 75» 76, 78; 
83, ὃς, τοῦ, 107, 128, 1320, 131, 134. ΑΙά, Ομ. Νὶς. ορῖ. Αγσπν. 1. 

αἰἰϊφας. Ατὐὴῃ, ἘΔ, ῈἘ ελάδῃι ἱπ ομαγδέξ, πΐποτς ΑἸεκ. -Ἡ ἐλὶ ρῖδε 
ὀὶ; Οεοτρ. οἱ γραμματεῖς} - αὐτου ς8, γ2. Ατηβ. ς. ᾿αὐηδε; 
Ατπῃ. ΕἘά, ἘἙ τὸν λαου 32, ς3, (6, 129. Οοπιρί. α οἷ832. χαὶ 
ἔλ, πρὸς τὸν Δ.}. ΑΙΔδ. 1.2. λέγοντες] α 53,) 72. Θορι. Ο εστῇ- 
Φαραὼ] Ἰζυριος Φιλω 15: δίδωμι} 4α.ν Αταχ. 1. αἰϊΐφυς. Αγ. 
Ἑά. “αδιπίωγ Δταὺ. 1. ὑμῖν] κα 75. ἄχυρα---οἄχυρα 
ἴῃ σοπλ. 11} Ἁ δἰτοσιῖγ, οἵ αα ἢ ἱπιοιαςεπι 83. 

ΧΙ. , ἰοῖμπη) οοηπια 18ς. αὐτοὶ ὑμεῖς τσορευόμ.} ἀντοι δὲ 
υμ. πορ. 59. Αταῦ. 1. 2. , αὐτοὶ 118. Θεοῦ. 46) εαρέεε ϑῖαν. 
Οἰἶζοσ. συλλέγετε) συναγέε 19) 108. συναγαΐιτε τι8. χυΐ, 
ὥχ.}] αχ. ἑαντ. 30, 75. λαάἄχυρα 14, τύ, ας, ς2) ς4) ς7, 7.5), 7)» 
γ8, 120. κᾳ ἄχυρα ἴῃ τοχῖυ, 164 Ππδϑεῖ τηλῦσο, 64. -Ἐ ἐ]ι[ὃς Ατῖα. 1. 

αἸΐφυο. Αὐτω. Ἐφ. ὅϑεν ἐῶν] οϑὲν ἂν τό, ς2, ὅψᾳ, 72, 73») 107, 
128, 11ο. Οοπιρί. (αι. Νὶς. κα ἐὰν 19, :οβϑ. καὶ σὴν ἂν 135: 

Ἀεῖτο ἰοτερατυτ σριι8 1δγατῖ! δά Ἰηϊείαπι σογηπχδτὶς 8, εὐ Ῥοῖ ἀχυ- 

ρᾶ (εαυΐτιγ καὶ τὴν ὅτε. πες ἴαπλεη, σοπηρεῖῖο ἰϊςεῖ εἴτογς, νοὶ υἷς Ἔχδηγ» 
Ραγ ἔπαπλ ᾿ἰταγὰ ἀείογπιαγε. εὕρητε] - αὐτὰ 32. Αταῦ. 1. 2. 
Ἔ καὶ τὴν συνταξιν τῆς σλινϑδειας ἀποδώσετε 14, τό, 18, 4ς, 30, ς4,) 

ξζ) 57) 73» 75» 77» 78, 108, 130. (αἵ. Νῖς. δίαν, Οἷἴἶτοσ. - δδάδης " " 

ΤΕΓΡΟ ἱεου πάλ, (εὰ νεμξλ, τηληυ, Ν]]. -Ἐ εδάςπι, Ὠ1 χυοὰ πεδεδως 
τλινϑουργιᾶς,, 32, ζ2, 74, 84, 107, 134. Ὁ ελάεπι, "ἰῇ φιοὰ τας 
συνταζεις Ὠαυεαῖ, τΙοΟό. -Ἐ- σορΠ1}118, [δὰ οσὐπὶ οοὐὲξ δἀ]δέϊο δὰ πεηι, 

Οεογρ. αὶ γὰρ} καὶ οὐκ 59. οὐχ 7. ἀφαιρεῖται) αφαι- 
ρέιτε 18. -Ἐ οὐ: ΑΥπι. 1. δἰϊΐψυς. Αττι. Ἐά. συνταξ.} ωὉ- 
ἡυσσυηῖ 8ς, αυλῆ τῆς τλινϑείας Μιεῦς ἴῃ Οτάοο δαἀϊεέξαπι, Οορίῖ. 
Αχαδῦ. 3. ὑμῶν) ἡμῶν ξῷ. κ Οορι. Αγδῦ. 3. Θεογρ. ΠΕ 

οὐδὲν ς4,) 58, 72), 757) 113. ἈΪεχ, (δῖ. Νο. δία βαμΐμπι ϑὶδν. 

Οὔτορ. 
ΧΙῚ. , τοῖπλ σοι πα ΣΆ ζ. 

φαμὶ, ρορκίω: δῖαν. Οἰἶγορ. 

54, 71) 72, 73» 74) 759 78, 84. τού, 107, 118, 130, 134. (ὑφῖ, Νὶς. 
Αζαῦ. 3. παδεῖ Πιρταίοσιρῖυτα 64. διαῦεὲ ἴῃ σμαγιές. τηϊποε Α]εχ. 

ὁ λαὸς} ρορκίμ: {Π|ς Εεοτρ. 

τὴ τό, 129. τη γη τό. ΑἰγύπἼ} Αἰγυπτου τοΒ. Οοπρὶ. Αἰά. 
“Ἐργρείονα Ατιὴ. τ. αἰϊίφις. Απῃ, Εἰ. συναγαγεῖν) αγαγειν 
1. καλάμην εἰς ὄν ρ5 . 1.) χαλαμᾶς αὐυρῶν γς. λ καλοί κην εἰς 

(ρογρ. Ἔο Ἅεν ἐῶν ξὶ βῆτε και τὴν ΕΟ ΓΗ τῆς π ἐνθαο γιᾶς ἀπτοδωσ 

τοῦθ. Ἐεῖζο ἔδιε Ῥαίων ΟΟὨ 15 { ἸὈγΑΓῚ δά ἀχυρα κα σοπΊπηδϊο ααὖῇς 

ΧΗ]. α τοϊυμη σογηπΊλα 13ζ. κατέσπευδον] κατεσπεδαζον 50. 

ἐσπου δαζον ὃς. εἴ ἴς 1ῃ τηᾶῦρ. ζ7. αὐτ. λέγ.πιχαβ᾽ χονταὶ α ἢξοε 

εἴ 41 115 ᾿πίεγδοδηΐ 72. λέγοντες) α ὃς. ἔργα] -ἰ- ὑυμων 

ΜΕ, ὦ τς τὸς 78. 8.5. ὅδ᾽ δ, 38. ,552. δά ἘΝῚ δὴ, ςς ). ΠΣ Ξἢ 72. σό. 

γ8) 83, 84» ὃς, 1οῦ, 1ΙΟ7, 130, 131) 131) 134. Αἰα, (αἵ; Νὶς, Ανδῦ. 

Ὑ}] α ΠῚ, τῷ» τς, 5) 30, 32, ς2, ἜΝ 



ΚΕεΦιν. 

14. 

ὶς. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

τώ Ἄπῃ. τ. ἰΐφυς. Ἀπη. Ἑὰ. μιβ' ἡμέραν 8ς. 

Ε, { Ο Δ Ο Σ: 

λέγοντες, συντελεῖτε τὰ ἔργα τὰ χαϑήχοντα χαϑ' ἡμέραν, χαϑάπεῤ χἀὶ ὅτέ τὸ ἄχυρον ἐδίδοτό 
ὑμῖν. Καὶ ἐμαςιγώσϑησαν οἱ γραμματεῖς τῇ γένους τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, οἱ χαταςαϑέν]ες ἐπ᾿ αὐ- 

Ν ε Ν ᾿" 2 “ ρ. Ἧ ͵; ΄ςσ 5 ΄ Ἃ ’, ῦ ε ἰδ δῶν 

τς, ὑπὸ τῶν ἐπιςατων τ Φαραω, λέγον]ες, διατί ἃ συνετελέσα]ε τὰς συντάξεις ὑμῶν τῆς πλιν- 

ϑείας χαϑᾶπερ χϑὲς χαὶ τρίτην. ἡμέραν, χαὶ τὸ τῆς σήμερον; . Εἰσελθόντες δὲ οἱ γραμματεῖς 

τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ χατεξοησαν πρὸς Φαραώ, λέγοντες, ἱνατί σὺ ὅτως ποιεῖς τοῖς σοῖς οἰχέταις ; 

μεμαςίγωνται, ἀδιχήσεις ὅν τὸν λαόν σοὺ. 
7  - 4 δὲ 

τᾶτο λέγετε, “σορευϑώμεν, ϑύσωμεν τῷ Θέῳ ἡμῶν. 
ἅΨ» 3 ’ ς: “Ὁ Ν᾿ ", 7 ρὋ 7 φ Σνν ᾿ 

ἄχυρον ἃ δοθήσεται ὑμῖν, χαὶ τὴν σύνταξιν τῆς πλινθείας ἀποδώσετε. 

᾿Αχύρον ὁ ἃ δίδοϊαι τοῖς οἰχέταις σξ, χαὶ τὴν πλίνθον ἡ ἡμῖν λέγεσι ἀδιεῖν" καὶ ἰδὲ οἱ παῖδές σε 

Καὶ ἐἶΐπὲν αὐτοῖς, σχολάξζετε, σχολαςαί ἐςε" διὰ 
Νὺν ὅν ππορευϑέντες, ἐργάζεσθε" τὸ γὰρ 

Ἑώωρων δὲ οἱ γραμμα- 

τεῖς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἑαυτὰς ἐν χαχοῖς, λέγοντες, οὐχ ἀπολείψετε τῆς πλινθείας τὸ χαϑῆχον τῇ 

ἡμέρᾳ. 

τῶν ἀπὸ Φαραώ. 

1... 1. δἷαν. Αττῃ. τ. αἱ ᾳφιθ. Αππ. ΕἘὰ. -Ἐ ἰάση πἰὸ Χ εἰ ἴῃ 
εἰαγβές. πιίβογε Αἷεχ. - πμὼν ς8. τὰ χαϑήκ.) φαα Ἴαίενε 90- 

ἐειν (ορί. φνοπιαιποσασε ἐα βεν βο σα, Αταῦ. 3. καϑ' ἡμέρ.) 
τη ἡμέραν (ἢς) Ν1Ι. 

χαϑαάπ. χαὶ ὅτι τὸ ἀχ. ἰδ. ὑμ.} α 72. α καὶ Αππ. :. αἰϊίφις. Αττη. 

Ἑὰ. τὸ ἀχυρ.} παῦεῖ ἴθ πυπετο ρίωγα!! δϊδν. οίᾳ.Ύ ἐϑιδοτο) 
ἐδιδω )ς. ϑδιδου το6. εδιδετο 11], τς. ἐδίδοτο ἰι «παγαῖς. πλίμογε 
Αἰεχ. δδνεπα, δϑἷλν. δἰεάςταη! ΑΥπι. τ. αἰἴᾳυς. Αστῃ. Ἑά, 

ΧΙΝ. , τοϊμη1 ΞςΟΠΊΠΙΣ, 11ς. ἱμας. οἱ γραμμ.) βαρεϊαυετ να 

Λτνίδαι Αταῦ. ,. τοῦ γίνου.) ΑὟΙ!, ς3, 59. οἱ κατας αθέν- 
τις} οἱ καταγαντες ς4) 111. Ργαπιίτυηι εἰ ΑΠΌ. 1. 2. ἐπ᾿ αὐ- 

τοὺς} νπ᾿ αντοὺυς ((ς) ὅς, 134. υπ' αἱ αντῶν ῥτίπιο, θὰ εχ Ἴοετ. ἐπ᾿ 
υτους, 1: ὑπὸ] ἄπο 30. ἐκ Σ Αταθ τ. 2. ἑπιςατῶν) επι- 

ξαντων ᾽ς. τοῦ Φαραὼ) , τοῦ 14, τό, 2ς, ς2, 64. τὼ Φ. τοῦ. 

λέγοντες) λεγόντων Υ]], Χ, 14, τό, 18, 2ς, 30, 32, ς2) 54.» 57» (9). 
όᾳ, 73, 74. 75» 77ν 78ν 84, ὃς, 1ού, τον 118, 128, 110, 133. (δῖ. 
Νὶς. δἰ αἰϊκεγμμε ἰὼ Αταῦ. 1. 2. σινετελίσατε) συντελίσετε 72. 
συνελεῆεγ)γ6ό. τὰς συνῖαξ. ὑμ. τῆς πλ.] τας συν. τῆς πλινθ. νμ. τῷ 

16, 19, Δς, (4) ς7ν 77, 78, ὃς, 130. (κι. Νὶς. (ορί. Απῃ. ᾿. αἰϊᾳυς. 

Ἀπ. ΕῸ. μων τὰς συντ. τῆς ὅλ. 7ζ, 1οΒ. υμ. τας συντ. τῆς πλ. 
30, 118. τας συντ. τῆς πλινϑουργιας υμὼων 32. τὰς συντ. υμ. τῆς 
τλινϑουργιας 74. 83, 84. 107, 134. ΛΙά. τας ταξεις υμ. τῆς πλιν- 
σεις 75. αὐμῶν 73. ατῆς αλ. ΑΙ, τ8, 29, 59, 64. κα ἐδάεῃι 
Ῥείπιο, (ςἀ δάίςρῦϊ πιαγρὶπὶ πιδπὶς ὑτπια, Χ. ἐχρεπιυπι τὰς συν- 
ταζξεῖς ἴῃ πυπιετο Πηκυϊα Οοριῖ. δἷαν, Οὔτγογρ. Ἄσπι. τ. διίϊᾳυς, Αττῃ. 
ἙἘὰ. καϑαπιερ--σήμερον) α πες εἴ 4υα: [15 ἰμϊεταςεπὶ 2... κα- 
ϑαπιρ) ὡς ς3. χϑὲς) ἐχϑῖς Ν]], τςν 30. Αἰεχ. δε. Νὶς. καὶ 
χες ςξ, 67. )8, 107. τοιχϑις ζ2. και ιχϑις Χ, 14, 16, ς4, 46, 
ό4, 73. γ6, 7), ὃς, 1τοϑ, 128, 120, 130. 131» 134. Οοπμρί. τρίτην 

"μέραν) τριτὴς ἡμέρας (8... καὶ τὸ τῆς σήμερον] α τῆς 72. κα Ο[1- 
οἷ (ρί. Ατγαῦ. 3. ἦσε νοδνα ἀϊε Αταῦ. τ. 2. 

ΧΝ. Εἰσελϑόντες} εἐλϑοντες )γ1. -Ἐ ΜΠ δος. 6δῈ) Ἔ οἱ νιοὶ 

Ισραηλ καὶ 195) 108, 118. α Οεογς. τῶν υἱῶν 1σρ.} αὐτῶν 10, 
τοϑ, 118. πρὸς Φαρ.)} α Ὡρὸς 72. σὺ ἕτως ποιεῖς) οντως 
συ ὦ. το, ᾿τ΄οϑ, 118. τοις ἰδληΐυπὶ (8. οὐτὼ ποιεῖς τλ τ) 72, 

ς,), 11ζ. (πρὶ. «τὼς σοιης ᾿Δηἴυλ 131. οὐτως ποις ἴδια πιὶ Χ, 

14γις, τό, 18, 2ςζ, 20) 52, 453» 44, ςξς, 66, ς7, (8, ζ0, 71», γ3,)} 4, 
)6, 7), 78, τού, 107, 128, 129, 130, 114. ΑΙεχ. (ἕΑτ. Νὶς, ϑίαν., 

Οἰἶγοζ. Οεοῖζ. ἀσπη. τ. δίᾳυες. πῃ. Βα. 
ΧΥΝῚΙ. “Λχυρον] ρυπαπιπυπε εὐ ΑΓᾺΡ. «. 2. δίδοτα!] δίδοτε 

114. σακί δῖαν. Μοίᾳ. Ατπι. 1. αἱΐίᾳυς. πῃ. Ἐὰ. δωώΐσσνπὶ 

Οδοσζ. τοῖς οἰχέτ. σοῦ} κα 1᾽οῦό. τοῖς σοις οἰετ. 84.) 107. σοις 
θιχετ. 74, 134, 13ς- τὴν πλίνθον] τὴν τληνϑίιαν 19, 72, 75. 
Οοπρί. τὴν τλινϑίαν ς8. τῆν πλινϑειαν τοϑ, 118. τὴν συνταξιν 
Ν}1, ς9ς. τὴν τλινθον σοὺ 2ς. νεζυηῖ, φυδί ἡοτῖς 'ω ὐάσοο τὴν 

σύνταξιν τῆς τλίνϑου, Οορι. Αγαῦ. 3. ἡμῖν λίγ.) λέγ. γμ. 1], 

Χ, 14γ) το. 23. 30, 32) δ᾽», 47), 58) 64, 73) 73» 74» 77» 78» 94» 8» 
Σού, 10), 1ο8, 128, 110, 131, 124, 13ς. (ἰοπιρὶ. (δῖ. δὶς, Ασιῃ. ας 

ἀἰϊᾳυς. Ατπ. Εά. λεγ. νυμιν (Δς) ς9ς. εἰεπε ἀμίεπι ποδὶ: δῖαν. 
Οἴτος. ποιεῖν) ποιεῖτε 19, 1τοϑ, 118. (ὐστηρὶ. Οοριῖ. καὶ 
ἰδοὺ} α καὶ Οοπρι. α δὲ Ατῦ. 1 ἐς τῶσο δίων. Οἴζροξ. 

μιμαςίγωνται!) ἐπ πα βα’ Αταὺ. 1. ἀδικ. ὧν τὸν Δ. σου} α ς8, 
11ς. α ὅν ϑίαν. Οἴἶτγος. Απῃ. ει. αἰίᾳυςε. Απῃ. Εὐ. ἀδιχησεις) 

αδικεις 2, 76. μη αδικησης ς3. φὺν λαύν σὰ) τὸν λαόν σον ; 

,ταξ.) , τὴν (9. Μμμησιαπ μίση δὶαν. 

Συνήντησαν δὲ Μωυσῇ χαὶ ᾿Ααρὼν ἐρχομένοις, εἰς συγάντησιν αὐτοῖς, ἐκπορευομένων αὐ- 

Καὶ εἶπαν αὐτοῖς, ἴδοι ὁ Θεὸς ἐῶ χαὶ χρίναι, ὅτι ἐδδελύξατε τὴν ὀσμὴν 

Καὶ] Α (οι. ΧΥῚΙ. αὐτοῖς} - ᾧχοσω 10, τοϑ. σχο- 

λάζετε) σχολαζιται 73. α 53) 72. σχολαςαι) σχολαςαι σχο- 

λαργαι 74) 107, 13. ἀκᾶμαται σχολᾶςαι (ἢς) 5.8. Ἐοπῖε ἰορεηά. 
ακαμαντοι, εἰ ἢϊ οχ ΑἸῖο ἰηϊεγρτγεῖς. διὰ τῶτο] καὶ δια τοῦτο ς3, 
η6. Αγαῦ. τ. 2. ϑίαν. Οἷἶστοσ. καὶ τοῦτο Βαΐ. ἱ, 17ς. τύρευ- 

ϑωμιν) πορευθέντες 75, 83. απελϑοντις το, 108, 118, 131. Οεοτξ. 
ϑυσωμέν} πιᾶζχο πιᾶηι τεςερῖ ϑυσιασωμὲν ΝΠ]. λατρευσωμεν το, 

118. λατρευσομεν 10. ϑυσομεν 83. καὶ ϑυσωμὲν Ν]], Χ, τ4, τό, 

18, 2.) 205) 30, 32, 42.) ξ() 9, 64, 71, 72, 73, 74, γ6, 78, ὃς, ισό, 
130, 13... 13ς. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ματῖς ρείπιδ, 37. Αγϑῦ. 1. 2. δίαν. ΟἸἶζορ. 

Αππηεαὶ ( οὐΐοες αἰϊφυὶ, Αγπι. Ἐά. ρεσεπιίται καὶ, [οἀ υπςῖδ5 ἱμοϊυ πὶ, 
ΑΙεκ. Ὡ μοίβεα Ατοῦ. 3. τῷ Θεῷ] Κυριω τω Θεω 10, τοβ, 
118. Βαί, υἱ νἱάετυτ, 1. ς. τῷ Κυρίῳ ̓ οπρρῖ. ἡμῶν] ὥς εχ οοττ. 
(εἀ υμὼν ρῥεῖπιο, τοό. 

ΧΥ ΠῚ. Νὺν ὧν} νυν δὲ γ5.. κ οὖν "ς. Θεοῖς. Αἰτη. χ. αἴίφυς. 

Ἀπ. Ἐά. πορευθώωἾες) ἀπελθονΊες 11, Χ, 14.1ς» τό, 18, 10, 2 ζ» 

29, 32, 42) 44) ξ6, 57, 48, 78, 735) 74. 76, 77, 73, 83, 84. τοό, 107, 
1οϑ, 118, 128, 130, 131, 134. 13ς. (αῖ, Νὶς. εἴ ἤς ἴῃ πρλῖρ. ὃς. 

τὸ γὰρ ἄχ.) α γὰρ ς3. το δὲ αχ. 19, το, 118. Οεοῖσ. εἰ ραΐρα 
δίαν. Οἴτοχ. 5 δοϑήσιται ὑμῖν] εἰ διδωται νμιν (ἢς) )ς. ὑμῖν κα 
δοθ. τς, το, 53» ςό, 8,3, 1τοϑ, 129, 131. Οοπιρὶ. ΑἸά. πον ἐαόϑ τοδὶς 
διαν. εαὐμῖν ς9, 118. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρας ῥτίπια, 37. καὶ τὴν σύν- 

πλινϑείας] τλινϑονογιας 

ΝΙ], 9. ἀποδώσετε) ἀποδώσεται )ς. αὐτοὶ δώσατε (ὗντ. ΑἹ. 
Ἰ. ᾿ς. ἡναάαιιῖς δίαν. οί. 

ΧΙΧ. Ἑώρων δὲ} ἑωρωσαν ι18. ἰώρων ἦν Ογτ. ΑἸ. 1, ρατῖε ρτίπιᾶ, 
47. κα ϑὲ Απι. 1. αἰΐᾳυς. τ. Εἀ. γραμματ.) -Ἐ του γένους 

ς3, κό, 129. ἑχυτοὺς) εαντοις 19, 72, 108, 134. αυτου; ζ0. 

Ἔ αὐβέκιε (ορῖ. ,.7 λίγοντες} α 43: λεγόντων 18, 30, 

ς8, γΣςζ. εἰ ἤς ἴῃ ἴοχῖι, (εὰ πηᾶγρο τὸ Καῖ. 8ζ. λέγοντος γ2. λε- 
γόντας ζς. «| εχ Αταὺ. τ. 4. οδϊώρδανκ ἐδ ἔς Αταὺ. 3. 

λείψετε) ἀποληψεται 82. ἀπολιψεται (ἢς) τό, απολειψεται Χ, 
18, 75. 130, 121. ΑΙ4, ἀποληψίσϑαι 72. ἀποληψετε τού. - φημὶ ἧς 

φησι (Ομ. - κοὐ Διιήῆθηὶ (ὐοάϊοες δἰφυὶ. ται. Εά. τῆς 
τλινϑείας} ργαπηιιις ἀπὸ Μ 11, Χ, 14) 16, 18, 19, 25) 20, 32, ς2, 

43ν 54.) 96» 57, 48, 9, 64, 71, 72, 13) 74) 73» 70.) 77, 78, 83, 8.4. 
ὃς, 107, 118,.128,. 110. 131, 114,( τῆς. (πρὶ. ΑΙ4. (δι, Νῖς. Ονγ. 

ΑΙ. ἱ, Ρατῖς ῥεῖα, 37. μγωπίτας ἀπὸ ἴῃ οπαγαΐύς. πηίπογε ΑἸοχ. πιᾶγρο 
ἐκ τῆς κχαχωσέω; 57. -Ἐυμὼν (8,72. -Ἐ υμὼν διρτὰ ᾿ἰπεληὶ τεσθης 

τοῦ ππδῆυ8 131. ναῖτυμῖ, φυδῇ μετ ἰὰ Οτασο ὡπὸ τῆς συντάξεως 
τῆς πλινϑείας, (ορῖ. Ατὰῦ. 3. τὸ χαϑῆκχον]} φιφεὶ οοη βἐμεδανεν 

»" κε (ορι. Αταῦ. 4. τῇ ἡμέρᾳ] τῆς Ἡμέρας τ2ι1. ς ΑΓΠῚ. 1. 

αἰίαυς. Ασα. Ἑά. 

ΧΧ, Συνηνησαν δὲ} , δὲ σον. συνηνζησε δὲ ζ9ς. -Ἐ ἐϊε Οεοτρ. 
λίωυσῃ]) Μωυσὴν ς3. δίωυσης ς9. δίαν. Οἴτορ. ἄθογρ. ἐρχ. 
εἰς συναν]. αὐτ.) α ταῦ. 2. ἐρχομένοις) ἐρχομένων 18, 13:1." 
ἐρχόμενοι τς. ἐρχομενες ς 3. ταίσαον ἐὲ δῖαν. Οἷἶτοξ. φαὶ «εκὶ- 

εὐαμ! (ὐεοτῳ. εἰς συνάντησιν αὐτοῖς, ἐχποο. οὐτ.} κ ϑἷαν. Οἶτορ. 

αὐτοι:) ἃς εχ «ςοεζ. (δ αὑτοὺς, τ νἱάοῖιγ, ρεΐπιο, 7ς. 
α 19, 1οϑ, 118. ἐχπορ. αὐτῶν} σαγεάίοπιε; τον. Ασπῃ. 1. 8}}}- 

ᾳυς. Αἰτῃ. ἙΕ4ά. ἀπὸ Φαρ.} ἀπὸ τοῦ Φχρ. Οὐτ. ΑἹ. ἴ, ρᾶτῖς ῥχϊῃα, 
4). «μεῖς Ῥλαγαοπ Αὐτα. ι. αἴδϊαιε. Ασπι. Κά. 

ΧΧΙ. Καὶ 1, Θεοι. εἶπαν} εἰπὸν 32, 43») (ύ, 72, 75, 
108, 129. Οοπηρὶ. 1801} ἐπιδοι Χ, 14, τό, 18, Δς, 29, 30, 32, 

42, ᾿ 58) 40, ς᾽), ς8, 64, 73» 74) 77. 83. 84. ὃς, τού, 1οβ, χ529, 
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᾽ 
Δ ἼΤ0- 

αὐτῶν ξ 3." 

ἵν 

»“. 



Ἢ 

ἡμᾶς ΑΙά. α δ8[ᾶν. Μοίᾳ. Αττι. 1. αἰΐψυς. Ασγηγ. Εά. 

σα 
μ»-θ 
πω ἢ Δ ." 

ἀπ Ὁ Ὀ 

Σ᾿ ᾿ 2 Χ “ ρ Φ “Ὁ “- 6 ΄ - ΝΝ ἕω ᾿ΨΦ 

ἡμῶν ἐγαγ)ϊον Φαραω, καὶ ἐναντίον τῶν ϑεραπόντων αὐτϑ, δοῦναι ῥομφαίαν εἰς τὰς χεῖρας οαὐτξ, 

ἀποχτεῖναι ἡμᾶς. Ἐπέςρεψε δὲ Μωυσῆς πρὸς Κύριον, χαὶ᾿ εἶπε, δέομαι, Κύριε" τί ἐχάχωσας 
Ἃ Ν ἰδ Ν ε Ὁ» ’ ΙΝ 2.» ). “ ’ Ν Ν ὦ ϑ.Ν 

τὸν λᾶον τᾶτον ; χαὶ ἱγᾶατι ἀπεζςαλχὰς με; Καὶ ἀῷ ὃ πεπορευμαι ρος Φάραω, λαλῆσαι ἐπὶ 
“ “ὡὩᾳΙΠ»Ὴῳ » Ν Ν οι Ν 2 2)γς7 Ν ΄ 

τῷ σῷ ονοματι, ἐχᾶχωσε τὸν λίον τᾶτογ' ἀᾶι οὐχ ἐῤῥυσω τὸν λᾶον σοὺ. 

ψι. - 
γε ν- : ἂΦ ᾷ ἕ ἴω ων Ε] Ν 2: 
ΚΑΪΙ εἶχε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ἤδη ὄψει ἃ “ποιήσω τῷ Φαρα" ἐν γὰρ χειρὶ χραταϊᾷ ἐξαπο-- 

“ » “2 ξ Ξ ΝΣ “ κ᾿ », " »ι-- 7 Ν 
ςελεῖ αὐτοὺς, χαὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ ἐχξαλεῖ αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς αὐτᾶ. Ἐλαλησε δὲ 

Ν., ἰϑὲ ᾿ς Ψ Ν .-» Ων 9 ῪΗἢ ΄ 

προς Μωυσῆν, χαι εἰπε προς ἀυτον, ἐγὼ Κυριος. 

ε Ἃ 

ο Θεος 
,ᾳ 

Καὶ ὠφϑην πρὸς ᾿Αδραὰμ χαὶ ᾿Ισαδχ χαὶ 

᾿Ιαχώξδ, Θεὸς ὧν αὐτῶν' χαὶ τὸ ὄνομά μ8 Κύριος ἐκ ἐδήλωσα αὐτοῖς. Καὶ ἐςησα τὴν διαθήκην μὲ 
πρὸς αὐτῆς, ὥςε δοῦναι αὐτοῖς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, τὴν γῆν ἣν πταρῳχήχασιν, ἐν ἣ χαὶ τα- 

ρώχησαν ἐπ᾽ αὐτῆς. Ν 232 Ν 39.»ϑ ὃ7 Ν Ν «ν ες" Ψ Ν ὡι μ 3 ΄ 

Καὶ ἐγὼ εἰσήηχουσὰ τὸν ςεναγμον τῶν υἱῶν Ισραὴλ, ὃν οἱ Αἰγύπτιοι χα]α-- 

δουλοῦνται αὐτοὺς, χαὶ ἐμνήσθην τῆς διαϑήχης ὑμῶν, Βάδιζε, εἶπον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, λέγων, 

120, 130, 121) 114,|1|ς. (πρὶ. ΑἸά,. (αι. Νὶς. επειδοι Ψ]]. ἐπίδει 
715). 739 107. εφιδὲει 19. ἐπειδὴ (Πς) γ2. επιϑὴ ζο. ἐπίδον ἴῃ οδαγδέϊ. 
πϊποῦο ΑἸεχ. υὐπαάϊ αν μεσιαὶ Αταῦ. 1. 2. ὑμάς) ἐφ᾽ ἡμᾶς ζ9. 

ὑμᾶς καὶ 
κρίν.} εἰ γμάϊοεί αὶ τοδὲε ἀἰκοδς Ατδῦ. τ. 2. κρίνα!) χρινοι τού. 

χρίνει 7ς. “ἢ νο; (ὐορῖ. δΆἈαν. Αττὶ. .. ἘΠ Αγηὶ. 3. αἰἤᾳυε, 

Ἀχσπη. Εά. ἐδδελύξατε) ἢς, υἱ νἱἀεῖυτ, ράπιο, δά παιο εχ οοττ. 

νεὶ ἐπεδεξατε νεὶ ἐπεδιξατεόᾳφ. εδδελυξατο (ἢ) 82. τὴν ὁσμ. 
ἡμῶν) τὴν οσμὴν υμῶὼν ς2, τ9. Αἰά, ὀσμὴ ὑμῶν Ολι. Νὶοσ. κα ἡμῶν 
72. Μίημρα σοβγι δῖαν. ΝΜοίῃ. ἐναντίον 2] α τοό. ἐνώπιον 

Ομγί. ἱ, 2οό. τῶν ϑεραπ.} τσαντων τῶν ϑεραπ. ς9ς.. ἐνανῖ. 
τῶν Μερ. αὐτου) κα, ϊον. δεναιἾ ἐεάβὲς Οορι. εἰς τὰς χεῖρ.] 

λτᾶς ζ9.7 ζ. ἐπ πιαπίδμς Τιαιηὶ (οάϊςες, τοῖε Αὐρς. αὐτου] 

λα ϑίλν. Ὀῆτορ. ἀποκτεῖναι) τοῦ ἀποκτεῖναι τῷ, τοϑ, τιϑ. 

Οοιηρί. εἰ ἐπέσγβεονεῖ ἩΠετ. . 

ΧΧΊΙ]. Ἱποὶρῖς δ δος σοπιηηαῖε (ρ. ὅ ἴῃ ζ9. Αἰά. (αι. Νῖς-. 
δῖαν. Οἴτορ. ἐπέγρεψε) απερρεψε ς4, 7ς» 76. δῈ] α Οεοζρ. 
Ἅωυσ. τορὸς Κύριον] ἽΜἝῶωσὴης το προσωπὸν τῦρος Κνριον 75. ὥρος Κυ- 

ριον Μωώσης 72. Μ. τρὸος τὸν Θεὸν ς3, τ6. “Ἐ τὸν Θεὸν 19) 78, 

ιοϑ, 129. (οπιρὶ. δέομαι!) α ΝΊΙ, Χ, 14) τς» τό, 18, 19, 2ζ, 

29; 305 327) 52) 53) δδν 6, 97, 58, 59, 64, 71, 72) 73.» 74) 75» 77» 
28) 82, 83) 84) 8ς) Ιοῦ, 107, 1Οϑ, 118, 129) 1309) 131) 134) 13ζ- 

ΟὐμΡ]. ΑΙά. Αἰεχ. δὲ. Νὶς. ορθ. Αταῦ. 3. Ασγη. 1. δ᾽ 1486. 

Ἀπη. ΕἘἄά. -Ἐ χε ϑιανυ. Κύριε] α ς8. κα ἢὶς 7ς. τῇ) διατι 

ΝΗ, Χ, τον, τόν 1ϑ, 19,2 ς, 30, 32) 52, 53) ς4) 55, 5, ςγ5 58, 50, 
όϊ, 72, 73» 742) 785 70, 775. 78, 82, 84, ὃς, τού, τοῦ, τοϑ, 118, 
128, 1209, 1309 131) 134) 42ςζ. (οπιρὶ. Α]ά, Αἰεχ. Τας. Νὶς. ῬΉΠο 

1,4η6. ΟἸτγῇ, ἱ, τούς Ὀορῖ. διαν. Μοΐᾳ. σεογρ. ἐκάχωσας] 
ἑκακωσαν ις. τὸν λαὸν] Ἐ σου 1... τό, 30, 8:,), 130, τς. 
μεν. 4. ς. ΑἸΔΌ. τ. 5. Αστῃη. ᾿-. -Ἑ Κύριε ῆς. τοῦτον] α Αἵ- 

τηεηὶ (οάϊςες δαὶ. Ατπι. Εἰ. καὶ ἱνατί) α ἱνατί 18. 

φογὸ δίαν. Οἰΐτοσ. ὠπίταλκας) ἃ 

ἌΧΧΙΠΠ. Κα, χῷ οὐ] ᾿ καὶ [2421. 
᾿ ΄ ᾶΪ ζ΄ 

᾿ ΎὟ -“Ἅλο ΡΣ ᾿ ῇ ῳ γ “-» - »“ ἤν ,.Ψ. Ὁ - 
ρευμιαι] εἰ σσπεῖ ον πὶ ᾿ Π] Ϊ δό ] 4. Ϊ » ] ὃς Ιος 229 Ὗ 5» ᾿ ΝΡ ζό, 9 . ὁ) 

φιαηε 

64) 71, 737.755) 705) 77. 837) ὃς, 110, 13 (ορὶ. ΑἸά, (δὲ 
ΝΙο. ΦΙο: ἴ. Ι, “οὔ. Αυρ. ἐσπεποβευμαι 1. στ ιχι Ὡς, 

52.) 57, 7477, 84.134. τοορευυμιῶ ὲ τ Τὴν τοῦ τρος 

Φαρ. λαλ.] εἰ Φχρ. λαλ. τού , ω Φλρ. ῬΉο 1, 4γ6 

λαλησαι -Ἐ αὐτω -8. -Ἐ Ιάδπη, {εἃ ποὶβ ᾿ποϊ υὔπη, Αἰεχ. - διρρ 

Ζ ϊο (Ὃρί. εἰ «ογοωιηιφμργαυὶ εἶ Αταὺ. τ. 2. ἐπὶ τῷ σῳ ὀνόμ. χτὶ 

ΛΑ 7ῦ::ς .ἐν τω ον. σΒ' ζ2. 11. ἐν τῷ σῷ ονόμ.. πα. που], 

αυδηαιαη) εχ Ργοϊοο ἦ ατισδινατη 1 ἸἸΟ θη ἜΧΡΥΠΏΘΠΪΘΆ. ἐκᾶ- 

κχωσε) ΡΠ ΩΣ “ἠε σδο δῖαν. Οἰορ. ρυφπητος ἠδὲ δ᾽αν. Μοίᾳ. 

λαὸν 15] λαόν σου (Ὠγγί. 1. ς. τουτον} , Δγη). 1. 4146. ΑΥΠῚ. 

μα. καὶ 4 Ἐ ρυομένος τ, 128. τη). 1. δἰη86. Αγπι. Εά: 

-ἰ- ῥύσας {Ὁ δὰ εἴ πῃ σπασγαέϊ. πὰ ποσζε ΑΪοχ. ἐῤῥυσω] αἱρεῖ ε ((εὰ 

ΡΟΣ ΕἸΤΌΓΟΙΣ ΠΙῸ ἠδεγα.) ταῦ, 5. 

Ἰ, Ηος ςοπμπα ΡΠ ν δάϊυμιρτε 131. καὶ εἰπε) { χαὶ 

Οὐεοῦρ. αἰδχὴ! ἀπίϑη δῖαν. Οἰποσ. πρὸς Μ.] τω Μ. 14, τό, Ὡς, 

52) 57) 7) 1319. 133. (αἵ, ΝΟ. ἰδογσ. Ασπι. 1. 4111416. Αὐπι. Εά. 

γδη ὄψει] γδη οἱ “ Χ, Ι[0, 124. ΑἸΘχ. ιδη οὗει ζ0. δου οι ζά. 

ίαν. Μοίᾳ. χ} τι 72 το Φχρ.] εὐνῇ άαγαομε Αττη. ἱ. 2 ᾿ 
Αἰαιθ. πῃ. Εά, γὰρ Χ. ρὰτ ἐξαπ. αὐτ.} δρηΐμ εν 11] 9 4 

Ια ταῦ. 4. ἐξχποςελει ] ἐζαποςεέλω τς, ς3,) ζ0. 

“4 δῖαν. Μοία. αὐτοὺς ι} 1. ἐκ τῆς γῆς αὐτον (αἴ. Νίο, 

αὐτοὺς τ᾿ -- αὐτοὺς 22} κα αἰτογιῖγ. εἴ αι 115 ἱπλογίαοεμζ γα, καὶ 

ἐν] α ἐν Ἀσαδῦ. 3. 

Μοίη. ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ} απὸ τῆς γ. αὐτὰ ἢς. 

τοῦ 71. κ ζ3. Ολῖ. Νις. 

.ἢ1. Ἔλαδ. δὲ] , δὲ Θεοτσ. Ατπι. τ. 2. ]ΠΠχπς. Αὐπι. Ἑά. 

ὁ Θεὺς] Κυριος 19; 53» 757 τού, τοϑ, τ18. [αἢ. Μ. Πἰα]. ραττε ἱξοιη- 

ἀδ, 4ο8. Εὐΐ, 1], 220. τορὺς Μωυσὴν] τῶ Μωυση ς. πρὸς 
αὐτὸν} αὐτὼ 14, τό, 4ζ, ς2, 3) ζ4) 57) 735 77. 78, 131,13. Ολῖ. 
Νις. 81᾽4ν. Ασπη. 1. 2. αἰϊΐφιιθ. Αὔγην. Ἑ4. α Οεουρ. ἔγω] Ἔ εἰμ 

7υῇ. Μ.]. ς. Θεοῦ. Ασπι. 1. 2. αἰΐφιθ. Αὐπ. Εἰ. Κύριος] 9 
Θεος ςς. Κυριος ο Θεὸς το, τοϑ, 118. 

1Π1Ι. Καὶ ὥφϑην] , καὶ ς3. Οορι. δῖαν. Οἴτορ. Ασα. 3. «Σὲ 
αν Εὐ. ἢ, 239. 1ε4 παθεὶ 411]. πρὸς ᾿Αδρ.} Ὡρὸς τὸν ᾿Αδρ. }υ{Ὲ 
Μ. Ὁϊ4]. ρατῖς ἐξοιπάα, 408. 

ΜΜαχίπι. 11, 431, 1εἀ δὲ5 αἰἰδὲ αὐ ναῖ. ἴς Ὑδεοάοτεϊ. ν, 9879 [δά τογ 

ἐκξαλεῖ]} ἐχξαλω τς, τό, ς3,) ςζ9. εὔηῖ δῖαν, 

ἐκ γῆς Αιγυπ- 

ἰϊδὶ υὐ αι. Αδρααμ, ((ω}}. ἴῃ αι ἀλῆνο) 13 ς. Οδογρ. 8[αν. Οὔτορ." 
τῷ Αδραῶμ ἴω αυίΐίαφιε (οαϊοϊδιμ᾽ Ασῃι. 1. 2. 4146. Ασηϊ. Εα. 

βαί. ἴ, ,ϑό. δῖαν. Μοίᾳ. Ἰσαὰκ) ρος ἴσχακ τς, ς8. Ἶα- 

χὼδ] προς ἴακ. τς-. - τοὺς πατέρας ὑμῶν Ατμδη. 1. τ. -Ἐ ταάθῃι 

ἹΜαχίὶπι. 11, 428, 411, [εὰ Παδεῖ {ἐπγοὶ δι υὐ να, -Ἐ δαλάσπι ὙΤῆθο- 

αἰοτγεῖ. ν, οϑό, ο8), (εὰ Παῦεὶ υὐ Ναῖ. ν, 97ς.- 

α ἂν 7ϊ. Μ. 1. ο. ἡονερι Πεκε ἐροὸ (κι Οϑουσ. 

ν ,,.. 
εος ὧν αντωνὶ 

ες ἐἰογαε ἤῶπ 

Ατσιη. τ. ἃ. αἴας. Ατπι. ΕΔ. ἤρης οκύβεις ἐς Αταῦ. 3. κυὶ 

τὸ ὄνομιώ] μογμεη ἀμίεηι δἷᾶν. Οἴτος. μ9.}] κα 16. Κύριος) 

Κυριος ὧν τ18. κα 2ς, 35. Εμξ Τὶ, 230. Δἴἤμη. ἢν, 431. 

226. Μίακίπι. ἰϊ, 458, εἴ ἰὴ ἀποὐλ}5 ἰροῖς αὶ. ΤΠροάογος, νῷ, 97 ζ9 

983,) 986, οΒ7. τὸ Κύριον ΡΏϊο ἱ, ςξ856.-. Ἐ οἷ Αγπγοηὶ Οοάϊοες 

Ρϑιοὶ, Ατπγ. Ἐά. 5Χ] α τό, ττ8. Ευ.]1. ς. χαὶ δὰ ς3. Ἄτιῃ. - 
αἰ αι. Αγαι. ΕἘά, δἔἶκω νοπ δῖαν. Οἴἶγος. ἐζηλωσα]) ἐγνωοιτα 

ΒΓ 

φΦ5᾽ο ὴ .Φ ο ἰ Ν Ἔ 5 Φ 

3.2, Αἴδαῃ. ἰ1, 418, 429. Δίλχίηγ. 1,431... Τωοοδογοῖ, ν, 35. 
“4 φ .. . . ΝΖ Φ .. 

απεκαλνψα Αἴδδη. - Τρ δὲς ως. εἴ ἢς ἸΝΙΑΧΙΔ.. ’ἢἃὲ, 459 4 43 4 φ 

{4 αἰτοι οὐ Ναῖ. ἧς Τ δοάογες. ν,Ὶ 2. εἰ αἰτῦι αὐ νἶδῖ.β ας γον ἢ 

[- ἀλλὰ σοι ἃς Ἢ κπιν ( ὙΝ 

ΟῸξ6 115 ᾿ΒδΥΙΑς γῇ 

ἱ Φ δι δι Α, οὺ ἍῚ Ι 

Ἷ ε Ἢ 

δ. » Δ ΛΊοία ὃς ᾿ ΤΟ Ἵ Ι )» 74 

Ι ΄ 

ἣν ἶ γι ] τ Η 7 : ] 

Α ἃ ΤῊΝ ΥἹ ν 2 ] ὶ λτα Ὁ ἢ ΧΥ 

τὴν π πο, ἐδ ( τ: 

4, 1οί Θ 14. ἱ 290. ὸΡρ 

“ τιν χατω: ν 10, Τοῦ πΧΘΩΧ 

ἡ ΚΑΙ] ΑἹ ἐν 1 τ Α ἢ 

Α ΤᾺ 5 Οὐ ᾿ ᾿ Ιᾷ 

ΑΥἢ. 1. 2. αἰΐαθ. Ατπι. Εά. Τ π 

ρωχηχᾶσιν τ ὃ. ἐπ αἂ 2 Ω 

᾿ ϑἴαν. 
γ᾿ .-- Ἁ .] Ἀ Ἢ Ϊ᾿ ᾿ αἱ 

Ἂ Ἀ Και ἐγω] Ρι ᾿ δ᾽ ὦν: εξ; ΟΠ ΧῚ - Νν Χ (8. Ι Οὗ, 

115. τὸν ςεναγμον} τοῦ φενωΎμου 75. τῶν ςεναγίλων 2 ζ) ζ2, 

“(Ὅς 1.83. (ὐεογρ. ον Οἱ ΑΔ, ν. χατὰ ). αὐτ.] ; 

Σ{π | ͵ Ἶ ἔι Γ Ὑῃ , ᾿ ». 
Ὗ 

1:28. ΑἸοΧ. ᾿ ( Ϊ ΑἹ] 

ῃ γγοαΐ ΔΥΠΘΔΌΙ ταῦο)λάνται} γκατεῦδοὶ Τ ΙΪ ( 91} 

Νν Ω Ἂ. ὦ 
“5τασουλωσιν Δ ω Αἱ ΟῚ ἱ χ 

ους] αὖτ 18, 72. τ . τῆν ἸΣὦ ᾿ ΑΓ 

ΒΩ κῶν} μοῦ 10, ἔτι ληλῦσ. (ὦ ν 

(ον ἴῃ ΠΟΤ ἃ 

Αἴἤδη. ἴῃ (δι. Νίς. ;, ὅτι. ἧς -ἐτ' 

ἘΕεΦ.τ. 



Ε Ο 
βααῷ 
“πᾷ 
βαπᾷ 

ΚΕΦ. ΑἹ. 

12. 

13. 

γ΄’ 

τ' 
«ἕπκ4 9. Δ Ο 

ἐγὼ Κύριος" χαὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς δυναςείας τῶν Αἰγυπτίων, χαὶ ἐΐζσομαι ὑμᾶς ἐχ τῆς δυὺς ἐγὼ Κύριος : μας ης 7 ; (συ; 
λείας, χαὶ λυτρώσομαι ὑμᾶς ἐν βραχίονι ὑψηλῷ χαὶ χρίσει μεγᾶλῃ. Καὶ λήψομαι ἐμαυτῶ 

“Ὁ δ Ν ΝΣ» ἊὉ" ’’ ω 3 Ν ΄,΄ ε ἃ ξ το ε 5 Ων 

ὑμᾶς λαὸν ἐμοὶ, καὶ ἔσομαι ὑμῶν Θεός" χαὶ γνώσεσϑε ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, ὁ ἐξαϊαγὼν 

ὑμᾶς ἐχ τῆς χαταδυναςείας τῶν Αἰγυπτίων. 
ν κακῷ 3 »" " ἃ χφῳ ν 

Καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἐξέτεινα τὴν 
“Ὁ. “ " 3 ων Ν, Ν 2 Ν Ν ΄ ς . 5, Ν 2 ΒΕ 

χεῖρά μου, δοῦναι αὐτὴν τῷ ᾿Λδραᾶμ, χαὶ ᾿Ισχᾶχ, χαὶ ᾿Ιακῶθ, χαὶ δώσω ὑμῖν αὐτὴν ἔν χληρῷ 
’ἦ Ξ ᾽ὔ Ν “4 ἰν βιῷ ρ« Ν 3 }] ΄ “᾿ ΙΝ ΄" 

ἐγὼ Κύριος. ᾿Ελάλησε δὲ Μωυσῆς ὅτω τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴῆλ' χαὶ οὐχ εἰσήκουσαν Μωυσὴ ἀπὸ τὴς 

ὀλιγοψυχίας, χαὶ ἀπὸ τῶν ἔργων τῶν σχλησῶν 7 χιᾶς; 64 ΝΟ 
Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων, εἴσελθε, 

λάλησον Φαραὼ βασιλεῖ Αἰγύπτου, ἵνα ἐξαποςείλη τοὺς υἱὸς Ἰσραὴλ ἐχ τῆς γῆς αὐτοῦ. 
΄ Ν ἰοὲ ’’ ’, Ν ) 4 Σ. 4 Ἵ Ν τα ᾿Ελάλησε δὲ Μωυσῆς ἔναντι Κυρίου, λέγων, ἰδοὺ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐκ εἰσήχουσαν μου, χαὶ “σως 

3 ᾽’ ’ ΄ 2 Ν ΝΜ ’ 3 

εἰσαχούσεταί μου Φαραώ ; ἐγὼ δὲ ἄλογός εἰμι. 
ρο ὋΣ ΝἍ -ς 

Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρῶν, χαι 
᾽ φΦ φ 3 ἴω Ἅ ς« δ 2 Ν 3 ρο 

συνέταξεν αὐτοῖς πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, ὥςε ἐξαποςεῖλαι τὰς υἱοὺς Ισραηλ εχ γῆς 

ΝΊ. Βαῤιζε) βαάϑισον ντ. Α]. ἴ, ρας ῥεῖπτα, 38. Ἔ ἰζαν 

Ἀταὺ. 3. με ρη Ἀταῦ. τ. 2. εἶπον) εἶπε Οντ. ΑἹ. 1. ᾿ς. καὶ 

εἰπε 10... Απιῦσ. Ατὶῦ. 3. δῖΆιαν, Οὔγοσ. οὐ. ἄἴεμε τι. τ. 2. 

λέγων] ΑΔ], τ. 16, 18, 25) 20, 32) ζ3) 54. ξξ, ζ9, 64, 73, 74) 
7) 769» 77. 783, 84. 107. 131. 134.ς1ᾶς. (δι. ΝΊς. Ἀπιδτ. Αταρ. 2. 

αἰ ἴεχῖυ, (αἱ λάΐςτιρῆς πιλγρινὶ ππιαῆυ5 μείπια, Χ. εἰ “ἷς αεοτγσ. 

4“: «ἰἶς Ἄττῃ. κι. αἰΐφυς. Ατπτη. Εά, Κύριος) Ἔ ο Θεὸς 82. ΑἸά. 
δίδλν. Οὔτχοζ. χαὶ 1} α 3. καὶ ἐξαξω---- χκὶ εἰσαξω ἴῃ 
«οι. 8)] α ρῥεῖπια εἴ ηὐα [5 ἱπιεηδοσηῖ 72. 
ιοϑ. πηᾶγχο ἐκ τῆς Χ. διναςείας) καταδυναςειας 1]. δαλειας 

19. (πιεῖ. πιᾶγρο χαχωσέως Χ, ὥς ἴῃ ἴσχίυ 110. 

ἐχ τῆς δονλ.}) α ς2. βύσομαι) ρυσωμαι τς. 
γς, 131. δῖλν. Οἴγος. Οεοτς. ; 
4υκ: ἰὶς Ἰηϊεη)δςεπὶ ς 1.) ςό. 

ΣΠΏΓΡΟ χαχωσίὼς ὃς, 111. 

φΦ ᾿ «ἡ 

απὸ τὴ} εχ τῆς 

χαὶ βυσ. ὑμ. 

ἱκ τῆς] απὸ τῆς 
ὑμᾶς ,“"-ὑμᾶς 4.] α αἰτεσιῖι. εἴ 

ϑουλείχς) ϑυιαςειὰς το. (οπιρὶ. ΔΙά. 

Ἔ τῆς σχληρας γι. “Ἔ αὐτῶν ΝἼ], Χ, 

14. τς) 16, 18, 19, 2ς, 20, 30, 32») 54. 55. 57» ζ05 64. 73, 74» 7» 
6, 78, 83, 84. τού, 10, 130, 131.) 114. 11. (ὑσπιρί. Α]ά. (δῖ. 

Νις, Οὐτ. ΑἹ. 1, ραῖς ργπιλ, 18. Απιῦτ. (ορί. ΑτϑΡ. τ. 2. 3. δίαν. 

Οὔτος. Απη. τ. 2. αἰνῳυε. Αγπὶ. 4. Ἐ τάειπ ἴθ σπαγαῦς. πλίποτς 

ΑἸεχ. -Ἐ μάογωσι, (τὰ ὑπςὶ5. ἱπεϊιπι, δίαν. Μοίᾳ. ὐμᾶς 3} 

χ τ ὑψηλ:} ταλῥίο εἰ ἐχοοο Ἄγαθ. τ. 2. χαὶ χρίσει μεγ.] 
χαὶ ἐν χρισίι μεγ. 29. ἔς, ἰεὰ α καὶ, εοτς. εἴ ἐπ πιαγπὶς ἡμά εὶς 

Ἄτχτῃ. 1. 2. διΐίηυς. Ἄττῃ. Εἀ. 

Δ11. ἐμαυτα!}] ροπυμῖ πιοχ ΡΟ λαὸν 20, ζτ. τύ, γῳ 8.) τού, 
107. 1297) 134. (τι ΑἹ 1, ρατῖς ραπια, 38. ,. (θθογρ. ἑμαυῖ. 
ὑμὰς) ὑμᾶς ἱμαντ. Χ, τ14.,.τς, τό, 18, 10. 25. 10, 32, 52) ζ4) ςζ, 
ς7, ς8, ζ99 64. Σὶν 7.9) 77. 78) 8, το 8, 118. 128, 1117.11ς. (ΟΙπρ. 

ΑἸεχ. κι. Νις. Διθῦγ. νωὰᾶς ἐπ᾿ αὐτὼ (ΠῸ} ΜΠ]. λαὸν] 4 16, 

21.) ζ2. ζ4., 57. ζ9, 64, γ)6, 11τι. (πι, Νις. ρησπησυηῖ εἰς Χ, τς, 

18) 19, 20) 309) ζ8, Σιν 7. 83, 8.9. 8ς. τοῦ, 107. 120. 134.) 11ζ. 

, Οσταρὶ. ΑΙ4. Αἰαλτ, δἰὰν, Οὗτος. «“Βαῦκε πλᾶγρο εἰς λιοον πιᾶπὰ τε- 

ςειτ Ν11. μιεπιτῦς εἰς ἴῃ σμασαός, τπΐποσς ΔΊοχ. ἐμο}} αΧ, 

16, 18, 40, (2, ζ3») ζῶ. ζζν τύ, ς7. ς8, 9, 64. γ6, τού, 129. 13} 

134. 115. (Ὀπιρ}. ( οἷς ΝΊο. Οὐγ. ΑἹ. 1. ος Απεργ, 5ν. ὑμῶν 
Θεὸς] τοέίε δέω, δίιιν. Ἄγην αν. τἰδὲ ἤει: ἈΤΔΒ. τ. 2. ὁ Θε»ς] 

α 27. ὀἰἐξαγχγων) ἰξαγων τ.» 16, 5:,) ς32, 73» 7859 131. χὰι 
ἐξαξω 8. ἐκ τῆς] μγαπητϊ ἐκ τὴς Αίγνπτου καὶ ς2. ργαοπ)ἶῖ- 

τυηῖ ἐκ γῆς Αἰγυπιῦν χαὶ Χ, τῷ τό, 18,295) 30, 32) ζ4.) ξ ζ) ς 7) ζ0) 

Ο. 73. 747 7». 70, 77. 78) 84, 8ς. τοῦ, 107, 128, 130, 131, 114.) 
τς. ΔΙΑ. (ας. δὶς. (Ὁμῖ. Αγαῦ. 2. δίαν. ργεηῖις ἐλήςπ), καὶ 

ἀσπῶχαϊ ἐχοςρῖο, (ντ. Δ]. 1. ᾿ς. ὐεοτσ. -Ἐ Αἰγυπτου χαὶ Δ 1], 2 Ὁ, 

8. τῆς καταϑ.) τὺῆς7Σ7 ϑυναςειας Χ1]Π, Χ, 18..2ς, τὸς 1 γ 53) ὅν 

1. γύ, αἰ, 110, 131) 11ς. Οὐρὶ. (ας. Νὶς,. Οντν ΑΠ 1, αν δ᾽αν, 
Οἴἶτος. Οξεοῦρ. πη). 2. αἰΐυς. Δπῃ. Εἀά. 

α Ἄπη. ᾿. 

ΝΠ]. γῆν] Ὁ ἡῆασι Οεοτα. εἰς ᾽ν] ἐφ᾽ τν 10, 325) 7157 Ὁ 

1οϑ, 118. (οιηρί. ἔς εἴ πιᾶγρο ὃς. εν η τό, 1:9. κα εἰς 52. 

χαὶ Ἰσαλχ) χαὶ τω ἴσ. Χ, τς, 18, 2ς, 59, 30, 52, 545) τς) τύ, ς7), 

ς8, 9. 6, 74.) 84) 1ο5, 118, 128, 129, 134. 11ς. (οπιρὶ. (αι. ΝῚς, 

α καὶ δἷαν. Οἰϊτος. χοὶ 1χκ.} καὶ τὼ [χκ. Χ, 14, 10 δι, 5 τ, 90; 

30, 52, ζ4.) ζς, 950, ς7, 8, ς9,) 64, 74. 77. 78, 84. 1τοϑ, 118, 128, 

1295) 1319) 134.) 135. (πηρΙ. (δ. Νίο.. κα καὶ Απῃ. 1. 2. αἱ] αιο. 
Ἀπ. Βα. αὐτὴν------δωσω}) κα δας εἴ 4ια: ἰὶς ἱπτετίασεης ς 1. 
Ἐποτοπὶ ρερετὶϊ νοςῖς αὐτὴν τεουαΒ. δωσω] -Ἐ ἐγὼ 7ς. ὑμὶν 
αὐτὴν} αὐτὴν υμιν Χ, 18, 19, 2-ς», 32) 535) 555 ξ9) ὅᾳ, 72, 82, τοῦ, 

107) 1085) 1295) 134.) 125. ΟΟΙΏΡ]. ΑἸεχ. δίαν. Μοίᾳ. σδογρ. Αγηι. 

τὺς δουλειας ςϑ. 

τ. 2. αἰΐίηυς. Ατπι. Ἑ4. χ αὐτὴν τό. 

8... 124. 
Κυριος γι. 

Ἀπ. Ἑά. 

ΙΧ. Ἐλαλ. δὲ] χαὶ εδαλ. 19, τοῦ, τι8. Αὐσ- κα δὲ Οεογρ. 
Ἄττι. 1. 2. αἴφις Ασπὶ. Ἑά. τοῖς νίοις Ἰσρ.] Ἔ λεγων ς3. 

τῷ λα ΟἾγΥ ἱ, ςςό. οὐχ] α 71. εἰσήκουσαν Ν.} ἡχᾶσαν 

Μ. ς6, ςο, 129. ΟἸγυῖ, χὶϊ, 120. ἤχουσιν ὁ λαὸς Μ. Οπγνί, ἱ, «τό. 

εἰσηκουσϑὴ ΝΜ. τοῦ. Μωυση} αὐτου γό. λίωσεως ΟἸτνΥ. ἱ, 206, 
χίΐ, 120. ἴθ υἱ Δίας, ἵν ς 6. ἀπὸ τῆς ὀλιγοψυχ.}) ἀπὸ τῆς ἀϑυ- 
μίας ΟἸτγί. ἱ, 2ο6. διὰ τὴν ὀλιγοψνχ. ΟἾγνί. χίϊ, 120, ἠοά οἱ Ναΐ, 
ἴ, ςζ6. -Ἡ Μμόσωνι ΑΥτδΌ. 3. σχληρῶν]) Ἔ ἴῃ τοχῦυ, εἰ χει κπὶ 

Λοβ, βπε ποις βγυίσσι ἘΡνρη τ; παν νυΐγο πος σοὶ ΖἘἘ »βεὶ σιξο 

μι “Π ποδιι, σμαὰ μί »πον ἰαΡΗ ΜΓ ἴπ εἰσίενῖο. ΑΤΑΌ. 2. - ολάστῃ ἰπ 

τηλγρῖης ΑΤΌ. 1. Ηδλδεῖ σοπῇ πα ἴεχῖις ϑΑΠΊ ΑΓ ΔΉ 115. 

Χ. Εἶπε δὲ] εἰ ἰϊχὶν δῖαν. Οἴἶτορ. λέγων} α ΑΙ. 23. 
ΧΙ. Εἴσελϑὲ] ἘΦ ἐμ Οεοτς. λάλησον] λαλη )γς. κ δὶς 

Ατϑῦ. ι. 2. 3. ὥχραω βας. Αἰγ.} ρος Φχραω βασιλεχ Αἰγ.- 

ΠΧ, τα, τό, 18, 19,25) 29, 30) 332, 52) 54) ξ) 57, 50, 6, 73» 74» 
7. 706, 77. 78, 84, Βς, 107, 1οϑ, 118, 128, 130, 131) 134. 13. 

Οὐσπιρὶ. ΑἸά. (δι. Νὶς. δῖαν. Οἴτοσ. Ασπη. 1. 2. αἰΐφυς. Απῃ. Εά. 

Αγϑῦ. 1.2.3. πρὸς Φχρχω ἴδηῖυπὶ τοό. -Ἐ δὲ ἐοφμεγε ΜΠ Ἀταῦ. 

1. 2. 3. Αἰγύπτου͵] Αἰγυπτιον τς. τῆς Αἰγ. ς. τὰς υἱοὺς 
Ἴσρ.} τὸν λᾶον μου τὸν ἴσρ. 30. ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ] ἐκ τῆς γὺς 

Αἰγύπτου ΝῚ]. ἔς, πίῇ φυοά αὶ τῆςε, 59. Αση). 1. 2. ἰἴφυς. Αττῃ. 
ἙἘὰ. εξ Αἰγυπτου τς. ἐκ τῆς γυς χυτων (πες) 64. 

ΧΙΙ. δὲ] α Ηἰἴεγ. σσεοσσ. ἅτ. κι. 2. δἰΐφυςε. Αππῃ. Ἐὰ. ἔναν} 

ἐναντίον Χ, 14.) ἵξ» 1ό, 18, 2ς) 29, 32) 52) 53) 5ζ) 57, 58, 9, 6 3, 

)2) 73ν 745 75. 8... 8:, τού, 105, τοϑ, 118,.110, 131, 1342. 13ς- 

ΑΙά4. Αἴοχ. ΟἿ. Νς. οὐ υἱοὶ Ἴσρ. οὐχ εἰσῆχ. μου] οὐκ εἰσηχ. μᾶ 

φι νιον “σέ 1ο. κα οἱ 19, 9, 75. ΑΙά 
ς1. γχοισὰν τὸ. 109, «τ. 

Φ.ρ. εἰσνχ. μα 120. (ὉΠπλρ]. 

ἐν χληρ} ἕν καιρὼ 54» 
᾽ ,Ὶ , 

ἐγὼ Κύριος] λέγει 

γκοκίαπ ὡο αι θοπμ ΑτΥλν 1. 2. αἰπαὰς, 

εἰς κατασχεσιν τού. κ᾽ 107. 

α δ: 

ϑ ᾿ 

εἰστχονσαν) υπνχο.σ. 
Α “ ν " 

καὶ πως εἰσηκ. μον ᾧ“ρ.) χαι πως 

χαὶ πὼς ὦ, ἐπχιασῆαχι ς 3. 

α μου 72. κ οπιηΐα Απιδ. 2. ἐγὼ δὲ 
εἰ ὅοὸ ποβ {μπὶ ἴοφιαχ αἰϊζμς Αγαγ. α.. 2. α]}- 

χα ἘΠ ον 

ἐπαχουσεται μου Φ. τύ. 

ἄλογ. εἰμι} Α δὲ ι534. 

αυς. Απῃ. Ἐά. 

ΧΙΠ. Εἶπε δὲ] α δὲ Οξοτσ. χαὶ εἰπτν τς. δίαν. Οἷἶγορ. Αγιη. 
1. 5. αἰ φυς. Αγαὶ. Εά. Κύριος] α 82. 

συνετι αὐτοὺς τς. συνετ. ἄντω 82. απεςειλὲν αὐτοὺς τ6. τοὺ 

ἐσελϑειν 81. ΑἸά, εἰσελθεῖν τω8. 1 πορένεσϑὲ τό. Ἐ σο- 

ξένεσϑαι 74. 84. 107, 134. ΑἌΓΑΌ. τ... 2. 5΄αν. Μοίᾳφ. -Ἑ τονε Οορῖ. 

Ἔ σεπί!ο οἱ ἐοηρπεπιίαις δἷαν. Οἴτορ. 

δον ἀν] 
ταν εν αύτοις 

πρὸς Φ.χο.] ρος τὸς νινς 

Ισραηλ καὶ ῶρος Φχρ. 1972. Απιῦ. 1. 2. Δγηγ. 1. 2. 81]}14116. ΑΥΠῚ. 

Ἐα. (ασ. Δίγ.} α τοῦ, το). τέρεν “«Ἐσγριίογιον Αττα. τ. ἃ. 

αἰΐχις. Ατην. Ἐά. βασιλέα) βασιλέως (ῆς, αυλῇ περι ποῃ πρὸς 
γγα ςεεγαῦ )ς. βασιλεῖ (ῆς, φυιδί προς Βαυά ρυτθςεογαι) 53, 164 
ἔστε ἴῃ ᾿γῖ5 Ἔτγαῖιπὶ οἱἙ Οὐ σοπηρεηάϊυ πὶ ἔς τ ρτΟΠΙ5. ἐπ ϑγολιοῖν ρὶς παυά 

ἰπιε  οὐζι πη. Αἰγύπτου τ" π-- Αἰγύπτου 45] α αἰϊογυϊσαπὶ εἴ 411: 

115 ᾿ητοτ]ασοηῖ 14. 16, 72, 131. ὧτε ἐξαποςειλαι] ὡςε ἐξαγαγειν 

ΝΙ, Χ, τς, 18,25). 20, 30, 33) 52, ς4, ςς, ς7) 58, 50, ὅς, 71) 73) 
744. 7, γ6, 82. ὃς, τού, 1ογ, 118, 128, 131.) 124. 132ς. ΑἸὰ, ΑἸεχ. 

(δῖ. Νις. Ατῦ. 3. νὰ ἐξαγαγὴ 19, 1τοϑ. (ομρὶ. 
δ᾽αν. Μοίᾳ. τοὺς υἱοὺς Ἴσρ.} τὸν λᾶον αὐτου 107. ἐς γὺς 
Αἰγ.} ἐκ τῆς Αἰγ. ς2, 54) 575» 73» 84. εχ τῆς γῆς ΔΛιγ. 108. Οοπρρί. 

εξ Αἰγ. Ὡς, )ῆς. δἴο7). κιών Ἐν γρείογμπι Αὐσπλ. τ. 2. δ᾽ ἴααε. 

Ἀπ. Εα. 

“᾿ ερι ο εἴ 



΄ «δ᾽... 

ον 

. 

᾿Ξ Ο Δ Ο Σ. 

3 ’ ἮΝ ἢ» -ο Σ , ρ᾿ μι . Κ δος ᾽ " Αιγύπτε, Καὶ ὅτοι ἀρχηγοὶ οἴκων πατριῶν αὐτῶν" υἱοὶ Ῥουξὴν, πρωτοτόχα ᾿Ισραήλ' ᾿Ενῶχ; 
χαὶ Φαλλδς, ᾿Ασρῶν, χαὶ Χαρμεί: αὕτη ἡ συγγένεια ἹῬουξήν. Καὶ υἱοὶ Συμεῶν: ᾿Ιεμουὴλ, χαὶ 
3 Ν ΝΣ2 Ν Ν δῸ ε Ιαμεῖμ, χαὶ ᾿Αὐὠδι χαὶ ᾿Ιαχεὶν, χαὶ Σαὰρ, χαὶ Σαοὺλ ὁ ἐκ τῆς Φοινίσσης" αὗται αἱ “πατριαὶ 

ρ ξς ρ8 7 φῶ ρῷ ἴω Ὰ ’ ) ρὸ ,, 

Τῶν υἱων Συμεών. Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόμα]α τῶν υἱων Λευὶ χατὰ συγ[ενείας αὐτῶν: Γεδσὼν, Καᾷβ, 
ΝΑ, ’ὔ ςς αῷ ρῷ 

χαὶ Μεραρεί" χαὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Λευὶ ἑχατὸν τριάχοντα ἑπτά. 
"ς 

Καὶ ὅτοι υἱοὶ Γεδσών: Δο-- 
Ὰ, -ς [ων 9 φρο ᾿ ἃς Ἃ "ς 

δεγεὶ, χαὶ Σεμεεί" οἶχοι πατριᾶς αὐτῶν. Καὶ υἱοὶ Καάϑ' ᾿Αμδρᾶμ, καὶ Ἰσσαᾶὰρ, Χεξρὼν, χαὶ 
9 ὔ 3 ρΦ ρῶ 

Οζειήλ' χαὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Καὰν ἑχατὸν τριάχοντα τρία ἔτη. 
Ν ἐ “ὦ Ν ΄ » " 

χαὶ Ομουσεί: ὅτοι οἱ οἶχοι πατριῶν Λευὶ χατὰ συγγενείας αὐτῶν. 
Καὶ υἱοὶ Μεραρεί: Μοολεὶ, 

Καὶ ἐλαξεν ᾿Αμξραμ τὴν 
9 Ν, ΄ ἰδ ᾽ ἰδ 'ϑ 9 00 ε ρο ρϑ "292 ΄ 2. “Ὁ ’ Ιωχαδεδ, ϑυγατέρα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς αὐτῇ, ἑαυτῷ εἰς γυναῖχα" χαὶ ἐγέννησεν αὐτῷ τόν 

ΧΙΝ. αὶ οὗτοι] ἀὶ νεγο ϑἷανυ. Οἴτοσ. Ὅδεοτρ. ἀρχηγ5}] οἱ 

ἀρχηγοι 16, ας, 30, 32, ζᾶ, ς3, 44, ς6, ὅ4, 73, 78, 8ς. ΟοπΙρὶ. 
οἴκων] οἰκου ς4. αν. Οὔτογ. τρατριῶν} μιδϊνεῖ ἴηι πιη. Πἀηρυϊατὶ 
δίαλν. Οἴτορ. υἱοὶ] οἱ υιοι Χ, τΆς. Ῥουξὴν 1, 23] Ρουξημ 
ςς. Ρουξειμ γγ. (δῖ. Νίςο. ουξιμ 2, 53.) 54) 72, 73 ν 111. ΑΙά. 
διαν. Ρουξιν γ4ᾳ. Ρυδιν 83- τρωτοτόχου) τσρωτοότοχοι ς0, 128. 

Ἐνὼχ] Χ 8}. καὶ Φαλλ.] α χαὶ ςς, 71, τοῦ. Φαλλοὺς) 

Φαλλοὺ ΟοπρΙ. Φαλους τό, γς, τοῦ, 131. 8αν. Οἶτορ. Οεοιν. 
᾿Ασρὼν) Ασρωμ, τό, 18, 19, 32, 53» 71. 83, 1ο8, 118, 129. Οοπιρὶ. 

᾿Αζρωμ. (αι. Νις. ζορ Ἐσρωμ ς8, γ6. Ἑσρων τς. ΑΑσρω 84. 

Ἄγρων 7... Ἀρρολῶ 72. δαμΐὼκπ Ατπῃ. 1. 2. ῥυβυ) ας δὲ Ατδῦ. 

1.2.3. καὶ Χαρμ.} αὶ 59... κα καὶ ςς. Χαρμεὶ] Χαρμι τό, 

19, 25» 29) 52, ζζ) 57) 72. 74» 75» 77» 84. 108, 128, 129, 131, 134. 
Οοπιρὶ. Αἰεχ. σας. Νὶς. Οορῖ. Ασηὶ. 1᾿. αἱ χιε. ἅστη. Εὰ, Χαρμη 
107. εἰ ἄς ρήτηο, (εὰ πῆς Χαρμι εκ οοττ. ἐεουμά δὲ σῃδῃν5, 18. 

Οἰαταιπεὶ Θεοῖς. αὕτη--Ῥουξ.} α μας εἰ 4 {15 ἱπιεηλοεηῖ 
:οό. α αὕτη ἡ ζ9ς ἀκ μιπὶ εορπαίίακπε: Ἐμό. Οεοις. 

ΧΝ, Καὶ υἱοὶ) καὶ οἱ υἱοι Χ, γ8... κς χαὶ τοό. ΜΠ αμϑα 

δῖαν. Ἰεμονὴλ] [εμιηλ 11, γ6. ἱεδουηλ ς3. Ἐπιομη! αν. 

7αοκηΐ Αὐτῶν, τ. 1ασιονμ Αὐτὰ. 2. δίφυθ. Ατ. ΕάΔ, καὶ Ἰαμεὶμ 
--καὶ Σαοὺλ} α μϑὸο εἰ ᾳμδ" 115 ἰηϊειδοσις 523. γχαὶ 1αμ.}] καὶ 
χά, τό Ὡς, ς2, τού, 111. (αἵ, ΝΊς. ᾿Ιαμεὶμ] Ιαμὲν γ4) 84) 
τοῦ, 128, 124. Οοπρὶ. Οορὶ. Οδοῦρ. ἴαμὴν 72, 75. μην 1ζ. 

Ἀμεὶμ 14, τό, 77, 131. Ιαμιμ ς4. (αἵ. Νίς. ἴαμειν Χ, το, 30, 
ξ2) ςζ,) 8, 1ο8, 129. ΑΥΙΔΡ. 1. 2. Αγη!. 1. 4. δἰϊϊχιίε. Ασῃ. Εά, 
εέμειν 82. ἴεμην 18. ἰϑμὸυ 133. «“4"πεὶπ 5ῖλν. Οἶτορσ. καὶ 3] 

α 1ού. ᾿Αὠδ)] ἄς ἱπ εἰιαγαξζ. πιΐποτε Αἰεχ. λΛαωδ Χ. Αὠδὰαν 
82. Ιαωδ το, 12. Ἰωαδ 11, τό, 129. [Ιωδαδ ς8.(. Ωωδ 18. 
Ἰαωαδι 111. ]1αωῳωάαὶ ορε. 7ωά Οεοῦζ. «ἀἠαά Ατὰῦ. 1.2. καὶ 
Ἰαχ.} α καὶ τοῦ. Ἰαχεῖν] ἢς ἴῃ ομαγαέξ, πιίπογε Αἰεχ [Ια- 
χε 111. (ορί. Ατγαῦ. 3. ἴαχιν 74. 73» 84. τού, 128, 134. (Δἴ. 

Νῖο. ἴΙαχεὶμ 18, το, 78, τοϑ, 118. [Ιαχὴμ 72. Σχιν 59. 

Ἄχειν 1ζ) 131. ]1αεὐϊνι Οοοῦσ. «Δωϊαὶ 512ν. Οὔτον. Σαὰρ] 

Σαὼρ τς, Σαοὺλ] Σαολ 8.. ὁ ἐχ] οἱ ἐκ 19) 108, 118. Μέϊκε 
ΔΙΆ. 3. Φοινίσσης} Φοινικίσσης τό, ζ2, ζ4. ζ9, 73. 77, τού, 

170, 131.) 133. εἰ ἢς ρηπιο, [δὰ κε πὰπο ἐγαΐσπη, 64. Χαναναιας τ. 

Τλοϊπῖζα (τοῖς Ἀυτςτῃπῖοο Θ᾽ ρίὸ Φ) ϑδίαν. Οἴτγοσ. 

Ολαπκααηπί εἷος, εἰς εμγπμς πα εν ἐγαΐ (ωε) Ῥλαηπίειε (πο) Ατὰν. 4. αι 

Κμίεα (ὐεούσ. 

-σατριαὶ} α! αρχαϊ τῶν πατρίων τιθ. αἱ ἄρχαι πατριᾶς τ18. 

ΧΥ]. Καὶ ταῦτα] κα χαὶ Οορί. δίαν. Οἰΐγονσ. 

Λευὶ} Λευεε Χ. λενὴ ΑἱἹά, 

συγγενείας 32. Α]Ἰά. συγγένειαν 29, 71. ϑίαν. ΟΠτορ. Γεὸδσ. 

Κααϑ, καὶ Μερ.] ΤῈ Γεδσων) 

Γεέρσων ΨἼ, 29, 83. ΑΙαῦ. τ..2. Αγῃ). 2. Γὲ- 

Γηδσων Χ. 

Γηρσωμ 53) 13ς- Γηρσων τύ, 23) 32, ζ4. 59, 64, 73» 131». 132: 

Α]ά, ΑΙεχ. σαὶ, Νίο. εἰ ἄς ρεΐμο, {ε4 Γεόσων εχ (οἱ. 77. 8ιαν. 

Οὔἴτοσ. εἰ ἔς ΤΒεοάοτεί. ἱ, 3 ς 5. [εὐ οὐ δ δί. 1, 219. Γηρσαμ τις, 

ς-8. Γιρσωμ, γό. δῖαν. Μοίᾳ. Καχϑ] χαὶ Κααϑῖῖ, τς Αἰδῦ. 

Κλαϑ (Λ. ργὸ Α) θεπιείγ. ἂρ. Ευ, Ρ. Ε. 
Ἁ ᾿ ᾽ ΄ 

χαὶι Με,.] α χᾶἂι 1οῦ. (σροῦν. ᾿ν1ε- 

τῶν υἱῶν Λ.] 
ζ 

αὐτῶν ζ3. συγγενειας] τος 

εὥσων 148. (σεούσ. ΑΥ,ΠῚ. 1. 

1 Π|4116. Ατπι. Ἐπ. 

δέων (Ε ΡΙῸ Οἡ) 71) γ4ν 74, 84, τού, 107, 134. (ρέ 

1.4.,., Καϑαὰϑ το. 

1χ, 21. ὕαάα (ορί. 

ραρει} Μεραρι ον τὰ ἀδι διο. 46. τὰ θὰ... ἐν δάτ ες; Τθῦ, 

1οϑ, 128, 130, 131, 1345 135. (αἴ. Νὶς. ὙΠεοάήογεξ 1, 219. (ορί, 

δῖαν. Οἴσοσ. Ασηι. 1, δἰ αυθ. Αγηγ. Εα, Μεραρη ΡΥ πιο, ἰρά Μεραρι 

ΕΧ ΟΟΥΤ, ΠΊΔΠ}15 ΤΟ ξηἴ5, 18, Μεραρὴ ΤὨεοὐογεῖ. 1, 3ς ζ. καὶ 

τῷ ἔτη] χαὶ ταντὰ τὴ 7ζ. χαι ταυτὰ τὰ εἐτὴ τύ, 74.) 84) το), 108, 

Λευι! ο΄] Λενὴ ΑΙά. 
ΞᾺ ᾿ 8 »- Ἁ τ “ 

Λενει Χ. Συμεων ς3. λΛευε; πἰς, [δὰ Λευι ραυῖο δηῖς, ΑἸεχ. εκαὶ. 

134. (οπιρὶ. τὰ δὲ ἐτὴ ζ1. 85|δν. Μοίᾳ. 

΄σ δὰ ϑς. ; ΣΟ ᾿ ’ Γ' . . ν᾽ “- Ἵ [πὰ μ ἊΣ 
ΓῚ δι. ἐπια] β΄." (Α ΓΟ ΔΛ) - ΕΧ, ΤΡΙΧᾺ. γαὶ ᾿ γ). τῶ, δ. Λ, ἑπ͵α [0. 

Σ- ἔτη 20, 747γ757134. ὠοπρὶ. Αὰῦ, 3. Αγῃ,, τ. αἰϊΐα|ις, πῃ, Βα, 

ΧΥΠῚ. Ἑαὶ 1] ατοτρ. υἱοὶ] οἱ υιοι Χ,20.Ὁ Γεδσων) πὰ 
Ἰϊσοῖ ραυΐϊο ἀπῖε Γηρσῶν, Αἰεχ. Γεϑσων 7ς. ἴδχοιν. Ατση. 1. δἰ ἴφαςε. 

Απη. Ἐά. Γεδεὼν τό, ς3, 71) 72, 134. Οορῖ. Γερσὼν 83. Αγαῦ. 
ι. 2. Ατπθ. 2. Γηρσωμ ςς. ἔηρσων 4), ὅφ, γ8. Αἰά. ὅαν. 
Οἴἶτος. Γηρσαμ τς, (8. Γιδασων 13ξ. Λοξενεὶ} Λαξεὲν ας- 
Λοξεννει )ς. δΛοδεννι 30, ὃς. Λωθεν 84. εἴ ἴσ δχ σοι. ᾿πδῶυς 
τες επτῖ5, Το ρίηο Λοδένη, 18. Λωξενη 72. Λοξεν τό, 2ς, 29, ς2, 
ξξ) 579) 39, 4, 74. τού, 131, 134213ς. Οσμρ]. ΑἸεχ. (δ. Νίο. 

(ορῖ. Αγπὶ. 1. αἰϊΐφυε. Ατπι. Εα. Σεμεε!} Σεμεὴ γ2. Σεμει 20, 

747 τού, 134. ΑΙεχ. (δῖ. Νίο. Σεμεῖ τό, 19, ς ὅν 76, 8., ὃς, 1οϑ, 

13ς. (ορῖ. Σιεμὲ ς7. Σεμενι ς9. ϑ8[αν. Οἴγορ. οὐκο.} οἰκου 

18, 8.. οἶκ. τλτρ.] ἀτ δἰ ρεπεγαίοιὶς δῖαν. ΟΥοσ. ῥωχία 

«ἴοσιο; ραϊγκγ ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. πατριὰς} καὶ τλτριαι 53. πᾶτρι- 
αι ζ6ό. τᾶατριων τοβ, 118. (οἴηρ!ὶ. Ατιη. σ. 2. δ ἴ4ις. Ἄπππ. ἘΔ. 

ΧΝΠΙΙ. Καὶ νἱο] α καὶ τιοό. καὶ οι νιοι Χ, ςύ, ςς), 72, 130. 

Οοπιρὶ. Αἰ ἀπίεπι δῖαν Οἴστο. Κααϑι})] Καϑαχϑ 9. σμήᾳ 
ορι. ᾿Αμξδρᾶμ] Αἔξραμ τῳ, τό, 77, τοϑ, 131. Οοιηρί. Αὐξζογ. 
ἴῃ δρΙοἾἐρ. ταῦ. ἱ, 166, τό). Αξραν 118. Αὔρααμ ς2, 83. ΑΙά, 
Ἰλετηεῖ. δρ. Ἐυΐ. Ρ. Ε΄ ἰχ, 21. Οὐούξ. Αμραω ΝΙΣ, Χ, 29, ς3» 

ξύ, ς8, 99, 729 82, τού, 128, 12ς. ΑΥἴΠΊ. 1. 2. Αἰἴυε. Αἰσι. Ἐκ, 
Αμξραν 18. Αμραὰμ 130. καὶ Ισσ.} καὶ καὶ τοῦ. Ἰσ- 

σαὰρ) Ἰσααρ 72, 745) 82, τού, τοβ, 134. Οοπηρὶ. ὙΤβεοάοτεῖ. ἱ, 3ς ς. 
(ορῖ. Αγ, 2. αἰΐᾳφυς. ἄστη. Εά. ἰσσαρ (αι. Νίς. Ἰεσσααρ ΝΥ]. 
Ιεσαρ τς. ἰσσαχαρ]]. 7|ἀ’ Θεοῦ. ϑ8ααν Ασα 1. Χεῖ- 
ρὼν] καὶ Χεδρων τς, 535), τό, 7γ2. Οοηημ!. Αγαῦ. 1. 2. 3. δίαν Οὗτος. 
Αγπι. τ. 2. αἰϊΐφυε, Αστιν, Ἑὰ. καὶ Χεδρὼμ Ὑπεοάογας, Ι. ς. Ὁ- 
ζει}ὴλ] Οζιηλ Ν]Ι, Χ, τό, 18, Ὡς, 29, 30, 32) 52) 55) ὅῳ 7, 74» 
757) τού, τοϑ, 128, 110, 131, 134, 13. Οὐοιηρὶ. Οατ, Νὶς. ὙΒεο- 

ἀοτεῖ. 1. ς. (ορῖ. Οεογρ, ΑτπΊ. τ. 2. αἰϊΐᾳις. Ατη. 4, ὁ Ἐζιχλλ 
ΑἸά. ἑκατὺν τριώκοντα τρί] α ἑκατὼν ((0) 133. μλϑ 5 Ὲ, 

ραξ Χ. , τρία 11,111, ΝΗ, 12.) 52), 54.) ςς.) ύᾳ, 82, 82) 1Ιο8.1 ι8, 

135. ΑΙ4, (ὐοάϊςε5 1, Δη], τοῖς Αὐρ. ρῶὰ ((μ) γό. ετὴ ρλγ. 72- 
μδθεῖ υὐ γαῖ. δ ἴῃ ομλυδίξ, πιίπογε φυοδά τρία, ΑἸοχ. ἔτη 25) 
α 18, 53.) 58, 77. τού, 128. δίαν. Οἴτοσ. 

ΧΙΧ. Καὶ υἱο.}] α καὶ τού. χαὶι οἱ υιοι Χ, τό. ΑΙεκ. ἈΠιὶ σα- 
. . ἮΝ! Ἵ ͵ Π ᾿ Ῥ Σ « ἘΞ »-: ΄ι : 

ἐδοὶ ὅἷαν. Μεοαρει} Μεραρι ΝΠ], Χ, ας, ςξν 57. ὅ49 727) 23. τοβ, 

131) 124. 11.. (ὑδῖ. Νὶς. εἵ ἤς, ἰίςοὶ Μεραρει ραμίο ἀπῖς, ΑΙθχ. εξ 

ῃς ΓΠοοάοχεοί. "2416, (δε δίεοαοδη ἃ 3 ᾽ 3 
εῚ " "- 

.}"»" 
Μεραφη ρύμμηος 1εἀ {υρετ 

ἢ Οοἱδ, {υργαίοτγιρῖ. πιᾶηιι γεσεητὶ, 18. ΔΊοολει} Νίοολι εὖ, 2ς, 20, 

40, ζ29 579) 64) 74, τού, 1312) 134. Οοπιρί, (ὑδι. Νὶ)ο. ἕὗομε. Μοολ- 

λει )γζ. Μίοολλι ὃς. Λίουλει 18. ουλι .ς3. Μίοολε 13. Οὐλε 

21. Ολει 4, (ολε; ζ9. Ἶ  Ἄτη Ὁμφυσει) μεσ: 

τθ.,-4.ζ. .8.: Τόν, εἰν τ, Ὅν. γλ.. ὃς, χαῦ 08, 38, ταῖν 27... χὰ; 

ΟοηρΙ. Οορ. ο Μουσι ζ2. ὁ Μουσει ΑΚ. Ομοσι 32. (αι. 

Νιο, Ὀμουση 72. Μουσει τς. ίουσι ὅὃ2. Ἄπη. 1. 2. αἰφυς. 

Ατπι. Κὰ. οἱ οικ.! Ἵ οι χφ, 1ὅ, κι. δ, .κ2. 52,2. ζζ, ξο, δά, 8, 

Βω., τοῦ, τὸ» Τῶν Σύ λ 179. ΟὐΠΙΡΙ. ἀϊδχ: αν ΝΟ. ομεδῳ 

ἰδ 74. ΑΔδὲ Αἰαῦ. 3. κ 7ς. ϑίαν. Οἰΐγορ. πατρίων} ἔχ 

πατριᾶς 75. τῶατριας 30. δίαν. Οἴἶγορ, εἴ 1, [εἀ πιᾶγρο τς ΝΣ, 

ὃς. Λευὶ] Λευει Χ. λεὼ ΑΙα, συγγ 5:3}. .] τας συγγέν. 32. 

σνγγενειῶν 11. δ'αν, Οἰτγορ. 

ΧΧ. Καὶ ἕλαξδ.}] κερὶ αὐίως δῖαν. Οἰἶγορ. Ἄσην. τ. 2. αἰ 486. 

Ατηι. Εὰ, ᾿Αμξραμ 17} Δ: ΤΉΝ Φν, ΡΣ τ (ὉΠΡΪ. (δοῦν. Ἂμ- 

ρὰμ ΝῚΙ], ς3. ς6, ζ9, 82, 8.3. 1906. 13ς. ΔΙά. τι. τ. 2. αἰυφυθ. Ασηξ, 

Ἐπ. Αμξραν γ6. Αμρεμ 75. Ατραν τι. Δυρχαμ 130. Λδραὰμ 

ζ2. Ἰωχαξὶδ] υχ- εἰ Ἃς τϑ., 74. 7594, τοῦ, ταῦι- Ια, ὠσρί; 

(σεογρ. Ἄγ. 2. ἅ.1406. Ἄτιη, Ε΄. Ιωχχθετ 5259 134. 1λεπηοῖγ, ΔΡ. 

ἘΜ, Ῥ. ἘςπΠῚΧ, ἂξύΥῪ Ιωλὰξέλ, τὰς δι αἷς, ξὰ, Κα, 8, ζ), 3 8 

7), 82, 111) 111. [Ιοχαδὲλ 32, 78. Οεὐαδειά (με 42) Ασῃ. τῸ 

τον αδ.}] αὶ τοῦ 105. τοῦ αϑ. τοῦ τχτρ.] αὶ τοῦ πατρὸς ζ9. 
ν 

ΚΕΦ. ΥἹ, 

4. 

15. 

τ6. 

20. 

ΥἹ! 

ν]] 



ἜΝ ------.-- »---ὦ---- --- - 

" 
ϑαῷ Ε Ο Δ Οο Σ. 

ἐπος δὴ νι Ν δφ ἊΝ ν "ν΄ ᾽ν φ : ἄλλ ὩΣ τὰ ἢ ἘΝ, ἀὐζντοις 

τε ᾿Ααρὼν χαὶ τὸν Μωυσῆν, χαὶ Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν κὐτῶν’ τὰ δὲ ἔτη τῆς ζωῆς Αμξβρᾶμ, ἐχα: 

τὸν τριάχοντά δύο ἔτη. 

Μισαὴλ, καὶ ᾿Ελισαφᾶν, χαὶ Σεγρεί. 

Καὶ υἱοὶ Ἰσσαάρ' Κορὲ, χαὶ Ναφεκχ, χαὶ Ζεχῥεΐ. 
Ἔλαξδε δὲ᾿ ̓Ααρὼν τὴν Ελισαξὲθ ϑυγάτέρὰ ᾿Αμειναδὰξ, 

Καὶ οἷο; Οζειήλ" 

ἀδελφὴν Ναασσὼν, αὐτῷ γυναῖχα" χαὶ ἕτεχεν αὐτῷ τόν τε Ναδαξδ, χαὶ ᾿Αδιοὺδ, χαὶ τὸν ᾿Ελεά- 

ζαρ, χαὶ Ἰϑάμαρ. Υἱοὶ δὲ Καὶ ορέ' δι με, χαὶ Ἑλχανᾶ, χαὶ ᾿Αδιασάρ' αὗται αἱ γενέσεις Κορέ. 
Καὶ Ἐλεάξαρ ὁ ὃ τοῦ ᾿Ααρων ἔλαξε τῶν ϑυγατέρων Φουτιὴλ αὐτῷ γυναῖχα" χαὶ ἔτεχεν αὐτῷ τὸν 

Φινεές" αὗται αἱ ἀρχαὶ πατριᾶς Λευιτῶν, χατὰ γενέσεις αὐτῶν. Οὗτος ᾿Ααρὼν χαὶ Μωυδὴξ, 

οἷς εἶπεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐξαγαγεῖν τὰς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐχ γῆς Αἰγύχτου δὺν δυνάμει αὐτῶν. 

Οὗτοί εἰσιν οἱ διαλεγόμενοι πορὸς Φαρκὼ βασιλέα Αἰγύπτου" χαὶ ἐξήγαγον τοὺς υἱὲς Ἰσραὴλ 

»αιγὶς ΑΙ Οεοτς. Ἀπ. τ. 2. αἰἴωυς. Αγηι. Ἐά, ἐχυτῷ] αὐτὴν 

1ού, 107. αὐτω Χ, 14, τό, 18, 2ς, 20, 57, 74. 758» 77, 78ν 84, 131, 

114, 11 ς. ΟἈϊ. Νῖς. εἴ ἢς Ρεπιο, (εὐ πυῆς ἑαυτῶ δχ οοῖτ, υργαὶ!- 
Βεαγὶ πιᾶπυς τοςεπιῖς, τς. α Αἰῶδ. 3. Οεοῦς. Ασπι. τ. εἰς} 
α ἴρν 29, 72»), 74. 108. δάάϊε ἔργ [᾿πελπὶ 4118 πιδηυ ς ς. ἐγίν- 
νησιν} ἐτυχν 128. εἴ ἤς πιδῆροὸ ς;, 8:. αὐτῷ αὐτῷ ΑἸά, 
τόν τε) , τες. δῖαν. Οἴτοξ. Οεοιρ. Απῃ. 1. 2. εἰ ΐφυς. Αστῃ. Ἐά. 
καὶ τὸν Μ.}., τὸν 14, 16, τ΄9, 25), 59, ὅῳ 73ν 78, 1οό, 129, 134) 
11ς. ΑἸεχ. αριὰμ) Μαριαν τς, 76. τὴν Μαριαν )γς. Ἂμ» 
ἐράμ 4) Αδρααμ ς24. Αὔραμ τό, ς4,) 131. (σπιρί. Οεοῖξ. Αμ 
βαμ (3, {9, 82, 83, τού, 13ς. ΑἸή. Απη. τ. 2. δβίαυε. Απῃ. Ἑὰ. 
Αμῶραν γ6. Αἴραν τι8. ἱκατὸν τρίαχοντα δύ0} α ἱκατὸν ςῳ. 
εχ. τριαχ. ἐπτὰ ΝΠ], Χ, 14, τς, τό, 18,.2ς, 29, 30, 33, ς2, (4) (7) 

. δον 64) 73.73.74. 76, 77, 78,84, 82,8ς, 128, 130, 131, 133. Οοαιρὶ. 

,, Οἴἶτος. Μισαὴλ) ΑἸ, ΠῚ, ς1, ς6, τοβ. 

ΑΙά. (δι. Ἀ[ἰς. σορι. Ατοῦ. τ. 2. 3. δεν. Οἴτος. Ἀπ. 1. 8. δ}1}. 
4υε. Απῃ. ἘΔ, εκ. τριακ. ἐξ 19, ςς, 71, 74, 84, τού, το, 108, 

ει8. ΑἸεχ. Ἡεπηεῖσ. ἀρ. Ευΐ 1. ς.- κα δίο τς. ἔτη 2] α ς 
τοῦ, τοϑ, 128. δίδλν. Μοίᾳ. δ Θ᾽ ΕΜΟΣΊΟΙ ΑΒΘ ΤΜΤΕ ποὺ τς 
ξεπῦ τ ΚΥ]]. 

ΧΧΙ. Καὶ υἱοὶ) καὶ οι νιοὶ Χ, τό, 18, 130. Αἢὶ αμίεαι διαν, 
Ἰσσααρ} Ισααρ τού, 134. (οιπιρὶ. Οορε. δ[εν. Οἴτος. Οεοσς. 

ὅπ) 44) 9. Ἀπῃ. 1. 2. δηυε. Απῃ. Εά. Ασσααρ)ς. ἴσσαρα 
αχὰρ (ς. Κορὸὴ)] Χασεὰ Αὐτὰ. τ. αἰϊΐᾳφυε. Αἰτα. Εα, 

καὶ Ναφ.] α καὶ τοῦ. Ναφὶχ) Ναφεγ 14, τό, 2 ς, 30, (2, (4, 

45, 57. 64, 73 77. 78, 8ζ, 131) 112. Ναφες 118. Ναφετ (9, 
Σῖς. Νεφρὶκ ΑἸά. δεν. Οἴτος. δαόεζ Ασπι. τ. δἰήφιἊς. Απῃ. Ἐά. 
καὶ Ζεχρ.}) α 18. Ζεχρι Ζεχρι Ν]], τό, 2ς, ς2, ςς, όῳ 
74, 7ζ9. ὃς, τού, 118, 128,.131, 114. 1ῖς. Οοιρὶ, (δες. Νις. (ορι. 

Ἄπη. 2. δΐηυε. Απῃ. Ἐά, Ζεχρη 2. Ζιχρες το, τιοΒ. Ζεχρα 
89ρ. ἰ καὶ Μισαηλ το, )ζ. Ζωΐξτὶ ΑτλΌ. τ.2. Ζεχτὶ Ατι. 1. 

ΧΧΙΙ, Καὶ υἱο}} καὶ οι. υἱϑὲ 130. Αἰέχ. Αἱ «κιοι διαν. 

Ὀρζιιήλ]) Οζι»"»λ Χ, τῷ, 8ς, ό4, γ2,) )ς, 8ς, 130, 131, 134. 13. 
(ὐοπιρί. δι. Νίς. (οριε. δίαν. Μοίᾳ. Οεοῦζ. στῇ. τ. 4. αδἴϊαυς. 
Απη. Ἐά. Οζιλλ ΝΙ1. Οζοηλ τό. Αζιηνλ γ1. δωρκένὶ διαν. 

α ἢϊς 19) 74. δοδεῖ ἰῃ 
εἰδιδᾶ.. πιΐπογε ΑἸεχ. καὶ Ἐλισ,) , χαὶ 111, το, 30, ς3,) 7, 
ὃς, τιοό. Οεδοζ. μιβδεῖ καὶ ἰῃ ςδαγβέϊ. πιϊπογο Αἴεχ. Ἐλισαφαν) 
Ἐλεσσαφαν Χ, 18. Ἐλνσαφαν 1οθ. Ελισαραν γ3. Ἐλισχφατ τό, 

121ς. Εἰψαρὰ (ορι. δἰ σαι Οεοιῖς. καὶ Σεγρ.}) α καὶ τοῦ. 
δίαν. Οἶτοξ. ΣΕΎ}4) Σετρει Χ, 18, )ς. Σετρι ΥἹ], 14, τό, 
δςν, 29, 30, (4, (7, 64, 73ν 74. 77, 82, ὃς, τοό, 107, 108, 118, 131. 
111, 134. (αἰ. Νίς. Σέτρη (ῳ. Ζεγρω 6. ἄΖετρι τ1ς. Ζεχρι 
γι. Οαπιρὶ. Σιϑρει ς8, 130. Αἰοχ. Σέϑρι τς» ςς, 128. Αἰτῃ. 1. 8. 
αἰΐᾳυε. Απῇ. ΕΔ. Σιμισεηλ γ6. Εϑρη γ2. δεχτγὶ δῖαν. Οἴτοχ. 

Σιγρ.--Ναϑαξ ἰπ οὐαὶ. 23} ῥιῸ ἢϊς, εἰ γιὸ ἰΐβ φυς δὶ» ἰπια)δοεηῖ, 
δἰ Βαδεῖ ηἰᾶ Ζεμιδϑαῦ ς3. 

ΧΧΙΙΠΙ. Ἕλαξε δὲ} καὶ ἐλαδιν ςς. Θεοῖς. Απτ. 1. 2. Αἱ - 
4ᾳυε. Απῃ. Ἐὰ, ἘἙλισαξὶ3) Ελισαδετ τς, τό, ἃς, 32, ςῳ, {9, 
64, γῖ, 74, 76, 84, τού, 118, τ120, 131) 134.) 13ς, ΑΙ. ΑἸεχ. (κι, 
Νς. Ῥηΐο ἱ, 218. (ορι. δίαν. Μοίη. ἙΕλισσᾶδεν 18. Ελιζαθιτ Χ, 

Ἐλιδῆ )ης. Εἰδδαιά αεοις. ᾿Αμειναδῶς) ὥς ἴῃ εἰαγαίϊ. πιϊ- 
ποῖς Αἰεχ. Αμιναδαδ ᾿ς, 8ζ, 13ς. Οοπιρί. Αμωναδαμ 1Π|, Χ, 
18, 118. δηϊπαδαν Οεοῖξ. Αμειναδαμ 130. ΑΙ, [Ιαμιναδαξ τς, 
45, 77. 131. ἰΙαμιναξαᾷ ιό, ςφ. Ἰεμιναδαῷ (αι. Νὶς. Αμηνα- 
ϑαξ το, ςς, τιο8. [Ιαμινααδ ς;, 73,786. Αμναδαν 128.  ἀδελ- 
φὴν] -Ἐ δὲ 74, 7ς, 84, 134. Ναασσὼν) Νασσων γα, τι1ς. Οορι, 
Ναασων 111. ΑΤΠ. 1. 2. δἰυε. πῃ. ἙἘά. Νέεεσσαν ᾿ς. Νηὼν 
Οεο:ς. αὐτῷ 19} ἑαυτω τς, 19, 74, 1οβ. Οοτηρὶ. ΡΗΐο 1. ο. 
δίδν. σεοες. Ατπι. τ. 8. δῇαυς. Απτι. Ἐά, αὑτὴν τού, 1ο7. αὐτῶ 
)238. γυναῖκα) ἐπ πχεγίσε δἷδλυ. Θεοῖς. Απ. 1:. 2. δ] ΐφυς. Ατηι. 

Ἐὰ, αὐτῷ .1.,.3. τῷ τι) τὰ ΝΣ Χ, τ. 16, ν8, 
ας, 10, ς7, ξῳν 64, 71. 73ν 7γ6, 108, 111»,.115. δίαν. ΟἤισΣ. Νο»- 

δα) Ναδαμ τό, ;2. (πηρὶ. Αἰά. εἰ ἔς ρῥείπιο, κά πος Νὰ δαθ ἐκ 

ςοῖτ. 12.0.0 Ναϑα ᾿ς. ἀδαὰθ αι. Αδαὸ γό,7;. Δλιασιλασι 5]αν. 
Οἴτοζ. Ναῤαιά Αττῃ. τ. 2. αἰϊΐᾳφιις. Ασπι. ἙἘά. χαὶ .48.]., καὶ 
γ1, τοῦ. ᾿Αδιοὺδ)] Αξεοιδ Χ. τὸν Αδιονδ ξς. Αὐλουδ 72. 

Αϑισουρ 111. μαθεῖ ᾿ΑΚξιοὺδ ἴα ςπιαπιδξ. πιίπογε ΑἸεχ. χαὶ τ. Ἐλ. 
καὶ 139.) 74. 84. κα ἔπ ἴεχαι, (εὐ Βλδεῖ εχ μαγῖδ πίῶσρο, 134. 
καὶ 23.) αν 71. τοῦ. καὶ τὸν Ἐλειαζ.--καὶ Ἔλεαζ. ἴῃ ςοι. 4ς.} 
α Ῥεπιδ εἰ αυα ἐἰς ἰπτετίαςεηῖ 53. δι ἰς σςούεχ χαι Ελεαζαρ 
ἰω ὕος ςοπιηδῖο, υἱ εἰ 811}. τὸν Ἐλ.} τὸν], Χ, τς, τό, ι8, 

5, 53ν 69, 64, 71, 78, )ς, γ6, 78, 149, 131, 13ς. (οπηρὶ, ΑΙΑ. 
. «τὸν ἰα ἰεδιίοτς πιλγριΑ]}} 134. Ἔλεαζαρ] Ιϑαμαρ τοό. 

᾿Ιϑάμαρ) Ιαϑαμαρ Χ, τς, τό, 18, 47, 77) 131: ᾿Ιωϑαμὰρ ΑΙά, 
Θαμαρ ς3, ᾽ς. Εἰϑαμαρ γε. Ἐλεαζαρ :τοό6ό. Οἰέαπιαν δῖαν. 
Οὗτος. δάσκαν τοΕ. ζήἤαπαν (ορι. 

ΧΧΙΝ. Υἱοὶ δὲ] ε Αἰ Οορι. Οεοιρ. Ἄπτι. 1. 8. δίαυς. πῃ, 
Ἑάὰ. Κορέ 1.) Χονεὰ Ατπι. 1:. αἰϊᾳυς. Αστῃ. Ἑά. ᾿Ασεὶ} 
Ασηρ τς, 1ό, 18,2-ς, 30, 59, ὅ4, γ8) 74. τού, τ2ὃ, 131) 134. ΑἸεχ. 
Οὐ. ἃϊ, ὁι6.Ὺ. Ασιρ 84. (ορι. Οεοης. Αππεηὶ (οάΐοες δὐᾳυΐ. 

ρει ((ϑὰ εἰ εἢ ες ᾿οιτ.) )ς. Απῃ. 8. δαίγ Απῃ. Ἐὼ. χαὶ 
Ἔλκ.} λ καὶ τού. Οεοις. Ἕλκανα] Ελχαγνα ἃς. Ἑλκχωνα 72. 
Ἡλκανα τς. διἰδαναὶ Απρεΐ (οάϊςες δἰΐχυὶ. 144 Οεας. 
᾿Αξιασκρ) Αδιασαφ ΝΊ], Χ, 145 1 ς» 16, 18, ἃς, ς4η (5, ς7,), 59, 64, 
78, 74. 76, 78, 84, ὃς, τού, 11:8, 130, 133») 134) 13ς. Ογ. ]. ς. 
Οορί. Απῇ. :. Αξιασσαρ ς8.. Αβιασαφατ 3.0. Αὐυγιασαῷ 77. 
Αδιαϑαρ «8,1. Βια(αρὰ Αγ. 2. βαρ Ατανεεὶ ( οὐΐςοι κῆαυ. 
Ἀπ. Εἀ. «ῥααίαν ὅδϊδν. Οὗτος. αἌἤδαμιν Οεοις. αὗται αἱ 
γιν.) αὐα: δὲ αἱ γιν. ςὃ. νεττὶς 'ὰ δυπιετο ἤιξυϊαγὶ Οοις. Κι- 
(έ 2") Χινελ Αἰτη. τ. 2. αἰθαυς. Ατηι. Εά. : 

ΧΧΝν. , ἴμς ἰοζυπὶ ςοιμπιᾶ 572. καὶ 15] Α τού. Οὐοοες, 

Ἐλεάζαρ) Ξλίασπαν Οεοτε. Ἐλ. ὁ τοῦ ᾿Ααρ. ἴλαξε} ἐλοιΐδεν Ἑλεαζ, 
9 του Ααρ. 13ς. Ἐλ.ο τοῦ ,» χαὶ ἐλαξε τοό. Ελ,. ο τὸὦὔῦν Αδ- 
ρων. ἐλαξε δὲ 84. ΑἹή. τὼν ϑνγ.} τὴν ϑνγατερα τῷ, ς3, (6. 
(ὐοιπρὶ. ἐκ τῶν ϑυγ. 448, 83. ΑἸά. Απη. 1. 2. δἰϊΐᾳυε. Αππο. Εαά, 
Ῥταπιτοϊ ἐκ ἰὼ οπδγδέδ. πιίποσε Αἰεχ. απὸ τῶν ϑνγ. 295 71. δῖᾶν. 
Μοίᾳ. Οεος. ρινεεϊωτ απὸ τβηὰ τϑσεωϊὶ 13:. {- ἰ))ίης Αται. 
1. 8. δἰαυς. Απῃ. Βά. Φουτιὴλ] Φωτιηλ 1311. Φουτονηλ :6, 

ζ2) 545 57. 73» 77ν 84. 131. Φατουηλς. Φυτηνα 83. Φατηνὰ 
ΑΔ. βιοαιίη! Απη. 1. Ῥλφιμὶ δίαν. Οὗτος. φβῥοιμηηΐ (ϑοτ. 
οὐτῷ 13} ἑαυτῷ 30) 7ς. αὐτὴν 107. αὐτω τς, 128. ΑΙ, Λὶ 
ϑίαν. Οἴσχοζ. Θεοσᾷ. Απη. τ. 2. αἰφυε. Αππῷ. Βά, , Αἰαῦ. 1. 9. 

γυναῖκα) ἱπ ψχάγειε ϑίᾶν. Οεοῖξ. Απῇ. 1. 2. αἰϊΐᾳυς. Απῇ. Ἐὼῤ. 

καὶ ἔτεκεν} ρῥεβεγ ἀκίεαε ϑῖλν. Οἶτορ. αὐτῷ 2] α Ατδῦ. 2. 
Φινεὶς} Ρλίπεπ Οεοιγ. αὖται] -Ἑ δὲ γ4) 76» 84, τού, 134. ἀὶ 
Ασα, 1. 8. αἰδαυςε, Αττῇ. Ἐα. Αἱ δρχ} αἱ γὰ γε, θὲ, ἀδὲ, 
1324. Ψατριᾶς) πατρίων ΝΠ], ζῳ. α δῖδν. Οἴτοξ. γενέσεις) 
γένος 32) .(2. (δῖ. Νὶς. σεοῦς. Ασα. 1. 2. αἰΐΐᾳυς. Ατπὶ. Ἑά. 

ΧΧΥῚ. Οὗτος} οντως ςς. αὐτὸς τς. οντοι εἰφιν ς3. Αὐξ, 
Ἡ ἐρὶν ΡΗΪῸ ἱ, ὁ1ο. “ἐ ἀϊς Αγδδ. τ. 2. Ασπι. 1. αἰϊΐαυς. Ασην. ἑά. 

᾿Ααρ. καὶ Μ.} ο Ααρ. καὶ Μ. ζ9, 13ς. Αἰεχ. 21. εἰ “αγοπ Αταὺ. 
;. ἃ. 3. αὐτοῖς ὁ Θεὸς) Κυριος ἀντοις 29, 4. ο Θιος αὐτοιξ Χ, 

14) 14γ τό, 18, ας, 30, ς7, 49, 64, 73» 77. 78, 84 ὃς, τού, το) 
128, 131) 134, 13ς. ΑἸ. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. Οϑοῦζ. , αὐτοῖς το; 
43, 734, 81.) τοϑ, 118, Ῥ ΐο ], ς. δῖαν. Αττῃ. σ᾿. ἃ. δϊϊᾳυς, Αστῃ. δ. 

ἐξαγαγεῖν} ἐξαγαγεται (ἢς, πεπιρε ρὸ ἐξαγαγετε) )ς. ἐκ γῆς΄ 
Αἰγ.} εξ Ανγ. τς, ΄τθ. 321) ς3, 56, ς8, 71) 6, 76, ὃς, τι8, 128, 
129. ΑΙΕχ. “4 δεγῶ «ἘΡ7ριίονμαι Αττὴ. 1. 4. αἰϊίϊφυς. Απη. Εα, 
σὺν δυν.) ἐπ ροιεβαίε ϑλν. Οἷἴτοξ. σώνε οριπὶ βοίοβθαιε Αταῦ. 1. 2. 

ΧΧΥΙ. Οὗτοι) “’ ἀὶ Απη. 1. 2: αἰϊΐησυς. Αὐτὰ. Ἑά. τρὺς 
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χ] ΌΝ Ο ΔΟ Σ. 

ΚΕΦ. ΥἹ, 

ἔχ γῆς Αἰγύπτου αὐτὸς ᾿Δαρὼν χαὶ Μωυσῆς, Ἥ, ἡμέρᾳ δλζχησε Κύριος Μωυσῆ ἐν γῆ Αἰγύπῃῳ. “ῃ(. 

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, ἐγὼ Κύριορ: λάλησον πρὸς μὸν ἂν βασιλέα Αἰγύπ- 29. 
του ὅσα ἐγὼ λέγω πρὸς σέ. 

πὼς εἰσαχάσεταϊ μου Φαραώ; 

ΚΑΙ κε Κύριος πρὸς ἽΕΠ λέγων, ἰδγὺ δεδωχά σε δὲν Φαραὼ, χαὶ ᾿Ααρὼν ὃ ἀδελφός σε 
ε 

ὃ ἔςαι 48 προφήτης. ᾿ Σὺ δὲ λαλήσεις αὐτῷ “σάντα ὅσα σοι ἐντέλλομαι" ὁ δὲ᾿ Λαρῶν ἀδελφός σὰ 
λαλήσει “πρὸς Φαραὼ, ὥςε ἐξαποςεῖλαι τὰς υἱὰς Ἰσραὴλ ἐχ τῆς γῆς αὐτοῦ. 
τὴν χαῤδίάν Φαραὼ, χοὶ ππληϑυγὼ τὰ σημεῖά βου- καὶ τὰ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. 

Ἔγω δὲ σκληρυνῶ 

Καὶ οὐχ 
εἰσαχούσεται ὑμῶν Φαραώ" χαὶ ἐπιδαλῶ τὴν χεῖρά [Ξ ἐπ᾿ Αἴγυπτον, χαὶ ἐξάξω σὺν δυνάμει μὲ 
τὸν λαόν μου τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐχ γῆς Αἰγυξαοῦ σὺν ἐχδιχήσει μεγάλῃ. Καὶ γνώσονϊαι χάν- 
τές οἱ Αἰγύπτιοι ὅ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος,. ἐχτείνων τὴν χεῖρά μ8 ἐπ᾿ Αἴγυπτον, χαὶ ἐξάξω τὰς υἱὲς 
Ἰσῤαὴλ ἐχ μέσου αὐτῶν. 

Φχρ. βασιλέα) Φαραω βασιλεῖ Ν]Ι, Χ, 14, 1ς, τό, 18, 10, 30, ζ4. 

54) τῷ) ζ79 595) 64) 725) 73» 74. 755 705) 775 785 84. ὃς, Ιού, το7, 
108, 118, 130, 131) 134. (αἵ, Νὶς. ῬΗΐο ἱ, ότο. Θεοῖς. βασιλω 
Φαραω 2ς, τᾶς. ἐμνε Ῥλαγάοπε γρε Αττγα. 1... αΐχυθ Απῃ. Ἐπ. 

τρ. ᾧ. βασ. Αἰγ.} -Ἑ σὺν δυναμει αὐτῶν (τερεῖῖτα. μετ ετοσεπι Πρ γατιὴ 
ἃ ἤἥπε ςογ. 26) γ1. -ἔ ὅτὸος Ααρὼν καὶ Μωσης οἷς εἶπεν ο Θεὸς. εξά- 
γαῖειν τὰς νιις Ἰσραηλ ἐξ Αἰγυπῆς, σὺν δυναμει ἄντων «τὸς Μωσης εὐ: 
ἀντι Κυριου (ῇς) γ2. κα δῖαν. Οἷἶχοβ. κα Αἰγύχτου Ατδδ: εἰ 
Αἰγύαστου 1τ"---Αἰγύπτου 23] , Ῥοῆτγεπιιπι εἴ χαδε ἰϊ5 ἱπθοιδοεαξ 72] 
Αἰγύπτου 1"-- Αἰγύπτῳ ἐπ σου. 28] α Ροβγεπιιη εἰ ἀυ5ε ἰς ἱηίεῦ- 
αςεπὶ ς3. καὶ ἐξήγαγον} ὡςε ἐξαγαγεῖν ΨΙῚ, Χ, 14, τς, τό, 
48, τῷ. 2, 30, 32, 42, 4) ςζ, {7ν 48, 19) 64, 71) 23. 74. 765 77» 
78, 84, ὃς, τού, 107, 108») 118, 131, 134, 13ζ. (ΟΡ. Αἰά. δὰ 

Νῖς. Αι. τ. 2. ϑᾷν. Οἴἶτον. και ἐξζηγαγειν (0) 83. δήσεενε Ἄτχτει, 
τ. 2. αἰἴσυε. Ἄττῃ. Ἐὰ.. ἐκ γῆς Αἰγ.] εξ Αἰγ. ΝΠ, Χ, 14. 1.) 

τό, τ8, 2 ς, 59, 52. “4, τό, ς)) 64, 73» 74» 75: 76) 77» 78ν. 89, 83, 
84. ὃς, τού, του, τοϑ, τ18; 128, 129.) Ε10, 1110 134) τὸς. Οοιμρὶ. 

ΑΙΔ. ΑἸεκ. (δι. ΝΝίς. Ασδο. τ- α. ἅττ. 2. δϊψυε. ἅπη. ἘΔ. αὐ- 
τὸς} συτὸς 30, ςβ,. γ1, γδ, ὃς, 12ς.- ΜΙ Αταῦ. 1. 2. Ααρ. 
καὶ Μ.}) Μ. καὶ Ἀαρ. ΝΣ, Χ, τς, 16, 18, 2ζ, .295ν. 52, (ζν (7, 48, 

ς9, 64, γ6, 77» γ3,) 84) 8ς, τού, το), 129, 131) 134) 13: ὙΡΡῈ: 
ἈΤΆΛ τᾶς ΟἜΟΕΡ. ΛἌστη αὐ 1. ἘΠΊ σΒΕΣ ἸΑΥΤῚ, Δα. - 

ΧΧΥΤΙ. Ἥ, ἡμέρα] ἐν ἡμέρα ((οτίδει εἴτοτα ΤγΡΟρΤΆΡΒ. ὍτΟ ἐν ἥ 

ἡμέρᾳ) Αἷοχ.᾿ ἐλαλ. Κύριος---ἐλάλ. Κύριος 1ῃ οομῃ. 2Ὸ] Α Α]- 

ΕΗΓΑ εἴ αὐ ἢ8 ἱπιεγδοςηί τς, 7ς. Κύριος] α 13ς. Μων- 
σἢ] Μωυσεῖ Αἰά. Μωσει 13ς. προς Μωυσην ΥἹΙ, 29, ζ2, 9, 82. 
δῖαν. αίη. Ὑ7) α 19,». 47, 8ς. τοϑ, 118, 12ς- Αἰγύπτῳ] 
Αἰγύπτου ΘΡΩΙ: ΑΙά. ΠΕΘΉΝΗΕΣ Ἄσπι. "1. ἃ. ᾿εἴβαυς, Απη. 
Ἑά. 

ΧΧΙΧ. Ἱπεῖρῖε σᾶρ. γ᾽ πι δος οοπηρηάῖα τού, 130. ἀδϑν 

αιό, 25) (4) 57) 77» 785 τού, 131, 134. Οεοῦρ. -Ἐ ΔΜ] Ατρθ. 1. 
4. 1. λάλησον} - ἰσίμκγ Ατὰρ. τ.2. τορὸς Φαραὼ βασιλέα) 
Φαραω βασιλει τς, ς8, )ς. Ρμΐο ἱ, ς81. Οεοτ. Αἰγύπτου] 
“Ἐργρείονκσι. Αττὰ. τ. αἰϊΐαυε. Ατπι. Ἐά, ὅσα) ὥαντα ὁδα τξ, 
ς8. Οορῖ. Απῇ. 1. 2. δἰἴχυς. Αστιν. Ἑά. ἐγὼ 2] αὶ 43; τό, 
129. λέγω] λαλω 1τ3ς. ῬΗΐο ἷ. ς. κ᾽ 74: 84. πρὸς σί 
Ἕ στελλομαι (ναῦλ ἰοξιῖο δὰ νοςοπὶ λέγω πῆς ἱπάνδια εχ τηλγρ.) 
ΣΟ7. 

ΧΧΧ, Καὶ εἶπε} α καὶ πῃ. 1. “κίε ἀμίοσι δίαν. Οἴτορ. 

ἐναντίον Ἐυρίου} πῆρος υριον ςς. ἐνᾶντι Κυριονυ ΝΙ]], 14) 15, τό, 

ζ2», 545» 57. .8, 9, 64» 73. 74. 77.) 78» 84) 131, 134. ἐγὼ] 
α 44. εἰμ} καὶ 75. καὶ πῶς] κα ας εἰπὶ {44. ἴῃ σοτητηδῖς 
"2. ως ουν ᾽ς. , 

Ἰ. Καὶ τ , Οεογς. Κύριος} ὁ Κύριος ϑενετῖλπ. ἱπ Αὐο- 
«αὐΐο ΡΡ. (οπιδεῆῖ, 2ς2. πρὸς Μωυσὴν} προς αντὸν τοό. τῷ 
Μωυσῇ ϑενεείδῃ. ἰ. ς. . ΑΥΔΌ. 1. 2. λέγων) ΑΟΙΙ, Χ, τό, 18, 

2) 20) 30, 52) 54, 4» 49) ὅφ, γ1) 72» 73, 77ν 785 8.5 τού, 118, 
131. (δῖ. Νῖς. Αιδ. σ᾿ 2. 3. Αστῃ. 1. 2. δῆϊψις, Ασῃ. ὦ. δϑδέ- 
δωκ.--ὁ ἄδ. σου} το ἢῖ5, εἰ ργὸ [5 χιια Αἰβ8 ἰπτετ)αςοηῖ, πδδεῖ διδωχα 
σοι Ααρων τὸν σὸν αδελφον (3. δίδωχα ) εγὼ διδωχα 18, 81. ΑἸά. 
τίϑεικα Ἐνΐ. ἴῃ ῬΩ͂. ό29. ΟἸτγί, ἴ, 441. ν. τ22. Ογτγ. ΑἹ. νἱϊ, ρᾶγῖς 
ῬΠΓηΔ, 40. πεοάογεῖ, ἷν, 8ς. ϑδενετίδη. 1. ς, στίϑημί Αἴμαη, 1, 

Ἐποίησε δὲ Μωυσῆς χαὶ ̓ Ααρὼν χαϑάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς Κύριος, 

δίδωμί ΡΙΝΪο (1π Οοάϊςε) ἱ, τς. καϑέ- 
φπκὰ Ἐυΐ, 'ἱπ ΡΩ͂, ςοβ. Θεὸν] εἰς Θεὸν δενοείδῃ. ἱ. ς. Αἴξδη. ἷ, 
862. {εἰ 4181 υἱὲ αι. ΟἸγυΥ. νἱ, 474, {εὰ δ᾽5. αἰἱοϊὶ υἱ ΜΝ ῖ. Φᾧχ.- 

ραὼ] τω Φαραω 74, 735 τού, 107, 124. Οτερ. ΝΠ , 1.2. Αἴδδη. 

}) 862, 931. Τδβεοάοτεῖ. ἵν. Βς. δενεγίδη. ]. ς. (ΟἸγγί. νἱ, 337, 474» 
τὰ Ὀἱς 4101] υὐἱ  αῖ. Εν, 1 ΡΗ͂Ξ ςοϑ. {τὰ αἰϊδὶ υὐ ναι. τὰ Φαοχὼ 
ῬΒΙο ἐ, ς τ᾿. Αἴδη. 13, 474. Ουγ. ΑἹ. νἱῖ, ρασγῖς ρείπια, 20. ον ΓΕ 

(Δ. Οοάϊςε) ἱ,.134) τ408. ν, τοβς. δέδ. σε Θ. Φχρ.] Θ. τέ. σε 
ὅς. Ογτ. ΑΙ. νἱϊ, ρας ργίπια, 40. Θ. σε δεῖ. δις. Ὅς, ΝΥΙ͂Σ ἱ, 1.2. 
Θ. ὁδίδ.. σε ἄς. Αἴῇδῃ. ἱ, 931, [οὰ δέδι σε τῷ ὦ. εἰς Θ. Αἴὰδα. ἱ, 862. 
ὁ ἄδ. σε---ὁ ἀδ. σε] , αἰϊετυῖτα, εἰ ᾳι}5: 115 Ἰηζοτίασεης το. αἰτοσισα, 
εἴ φιξ 115 ἱπιοιδοεης δϊ5 ἐς ρα 15:1. ἔςα!} ὡς ἐραι (ἔς) ς3. 
σοῦ προφήτης] ωροῷ. σὸν τῷςξ. Ὥὥρῤοῷ. σοι 72. σοι Φροῷ. 56, 110. 

ἹΜεοάοτει. ἵν, ϑ8ό. 8ϊαν. Οἰδορ. Οεοτρ. στη. 1. ἃ. αἰΐαυθ. Απῃ. Εδ. 
σαι εἰς τοροφήτην Απη. ἰ, 474. ὙΠοοάουεῖ. Υ. το 3 ς. 
᾿Ἱ, Σὺ δὲ] σν οὖν ς. κα δὲ Οεοῖγ, Αγη. «. 2. αἰϊφυθ. Ασα. 
ἘΔ. λαλήσεις) λαλησον 128. αὐτῷ αΑὙὟἿ'Ι, ᾿ς, 18, 29, 30, 

4) 40.064) 72) 7477) 76, 845) τοῦ, το), 118, 124) 13ς. ΑΥΔΡ. 1. 2. 
δίαν. Οὗἶτοσ. ( ἴῃ ἴοχί., (δὰ Βδοεῖ πιᾶγζο ῥυίπηδ τηᾶπι, Χ, 

πάντα} α δῖαν. Οὔτορ. σοι ἐντελλ.) ἐντελλ. σοὺ ΝἾΊΙ, Χ, τῷ, 

τς, τό, 18, 2.ς).317) ς47) ξζ,) 57» 58, 49, 04, 72. 73ν 74) 77» 78, 83, 
Β4, 8ς, τού, 107, 131) 12.. 13ς. ΑΙ. (δι. Νις. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ματα 

474. ὙΠεοάοτεῖ. ν, τοις. 

ἰεουπάα, 228. ῥγατϊττυηι ἐγω 74) 84) 1ού, 1075) 134. σοι εγὼ εν" 

σελλ. ἢς. ὁ δὲ ᾽Ααρ.}] και Ααρ. .ςς) )ς. Οορ, λαλήσῃ) 
φωαίαν ϑδῖλν. Οἰξοσ. Φαραὼ--Φαραὼ ἴῃ οοπι. 3} κα αἰτετιμν. εἴ 
ἤν 118 ἱπϊειαοδηϊ 107. ὥςε ἐξαπ.} αὶ δες" οὐπὶ 144. ἴῃ σοπη- 
τοδῖς Ασαῦ. 1. 2. ἐχ τῆς γῆς αὐτοῦ τῆς ΑἸά. εξ Αἰγυπτου 
7. εκ τῆς γῆς ἠρῥυννς 18, 59, 129. εχ γὴς ἜΗΝ 53 ς6, 
72, γό, τᾶς. ». ἢ χη εχ ὑἐλοϑιῶλν 

1. μου] ,«{Π, ΨΙ, ς9. μιαδεῖ ἴῃ οπαγδόϊ. πλϊποσε Αἶοχ, τὰ 
τέρατα} α τᾶ Αἴεχ. Ἔ μου τς, 10, 58, 71, 72, 84, τοβ, 131. 

(οπιρὶ. Αἰεχ. Οορῖ: Αγδῦ. σ. 2." 3- Αἰγύκτῳ] Αἰγυπτου ς 3, 
ζ9. (πρὶ. ΑἸά.. “Ξργρίέλογιων Αστη. τ. 4. δἰϊαις. Ασὰ. Εά. 

ἵν. Καὶ 19] α Οεοισ. καὶ 4] α Οεογρ. ἐπιδαλὰ) 
ἐπιδαλλω ζ4. εξαποςξελω τό. ἐπ᾿ Α1γ.} εἰς Αἰγ.. 130. ἐξ. 

ἐἶξω) συναξζω τό. «ζαγαγω ς3. σὺν ὃ. " το λι μοὺ τοὺς υἱὰς 
Ἴσρ. 7 τας υἱες ἴσρ. σὺν δι με ΄4.- κα μου τ α τοὺς υἱοὺς γι. 
το υΐ, Ἰσρ.ττ. υἱ, Ἶσρ. ἴῃ σοπὶ ς]} αὶ κὐλεξιν εἰ 42 118 ἱπίσγίδοεης 
γ2. γῆς Αἰγ.] της Αἰγ. 82. Αἰγύπτε) “Ἐξ γριΐογαιε Ἀππὶ 

1. 2.. 4. Αται. Ἑὰ. σὺν ἐχδικ.] καὶ σὺν εκδικ. 14). 2ς, ς2, 
44. συνσυνεχδικ. τό. σὺν δυναμει καὶ ἐκδικ. 18. , 

Νν. τπαντες} 19, τοϑ, 118. (οπηρ!. Ασππ. 1. 2. αἱ ἴφυς. Ατπῃ. 
Ἑά. εἰμι} ΚΑ ΎΠ, 14) τς, τό, 2ς,), 30, 42) ξζ4,) ξς) 5)», 59, 6 
23) 78) 8.) 131) 13ς. (αῖ. ΝΊς. Κύριος) ο Κυρ. ς4. ὁ ον 

ἐκτείνων} αὶ οὔπὶ [44. ἴῃ σογηπιδῖε ς3. εἰ ἐχίεπίαα ΑΥτδῦ. 130. 
τ᾿. 2. μον] 411, 82. δῖαν. Οἴτγορ. ἐπ᾿ Αἴγ.} ἐπὶ τὴν γην 
Αἰγυπτου 7ς. ἐπ᾿ ἀντους τού, το7- ἐξαξω) ἐξαγων 7:. 

δίαν. Οἴἶϊτορ. αὐτῶν] αὐτῆς 111, αυτου 109), 108. Πιαρεῖ αὐ- 

τῶν ἴῃ σδαγαές, τηΐπογε ΑἸεχ. 
ΝΊῚ. Ἐποίησε δὲ] ἐποιησαν δὲ ςς, 7ς, 130. Ογτ, ΑἹ. ἰ, ραγῖε ρεὶ- 

ΓΔ, 79. 4) ἤεεεγαη. εοῦρ. Απη. τ. 2. αἰϊΐχυε. πη. Ἑα. κα- 
ϑαπερ) καϑα τό. καϑὼως 13ς. αὐτοῖς Κύριος} Κυριος αὐτοῖς 

ὙΙΙ, Χ, 14). 18) τό, 18, ας, 30, 57 58) 59, 64, 72) 53, 77, 78, 84, 

Καὶ εἶπε Μωυσῆς ἐναντίον Κυρίου, ἰδοὺ ἐγὼ ἰσχνόφωνός εἰμι, χαὶ η6. 
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Τῆς. (ορὶ. Αταῦ. 3. Αττη. 1. 2. δίφυς. στὰ. Εάὰ. 

Ε 
βεῳῷ 

βεααῷ 

Ν δι: ὦ 
τως ἐποιησᾶν. 

ἰφν ἐ»,ὔ 5 ’ Ὁ" 4 

τρίων, ἡνίχα ἐλᾶλησεν τσρος Φαραω. 

Ο ΔΟ Σ. 

Μωυσῆς δὲ ἣν ἐτῶν ὀγδοήχοντα, ᾿Ααρὼν δὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐτῶν ὀγδοηχοντᾶ: 
Καὶ εἶπε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρῶν, λέγων, Καὶ 

ἐὰν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς Φαραὼ, λέγων, δότε ἡμῖν σημεῖον ἢ τέρας, χαὶ ἐρεῖς ᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφῳ 
σου, λάδε τὴν ῥάξδον, χαὶ ῥίψον ἐπὶ τὴν γῆν ἐναντίον Φαραὼ, χαὶ ἐναντίον τῶν ϑεραπόντων αὖ- 

τοῦ, χαὶ ἔςαι δράχων., Εἰσῆλθε δὲ Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν ἐναντίον. Φαραὼ, χαὶ τῶν ϑεραπόντων 
5. . ν. » δ ΄ 3 ». ὦ Ν ς . 3 ᾿ ’’ 

αὐτοῦ: χαὶ ἐποίησαν ὅτως, χαϑάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς Κύριος" χαὶ ἐῤῥεψεν Ααρων τὴν ῥάξδον 
3 ξ΄ Ν Ν. ’΄ ἰδέ ’ 39 ».»6 “9 ΄ Ὁ» 

ἐναντίον Φαραώ, χαὶ ἐναντίον τῶν ϑεραπόν]ων αὐτῶ, χαὶ ἐγένεϊο δράχων. Συγεχάλεσε δὲ Φαραὼ 
δ Ν, 3). »9 "ς Ὰ »’ ..»}) ’ Ν ς » ς “Ὃ 3 - ἢ φΦ 

τοὺς σοφιςας Αἰγύπτου, χαι τοὺς φαρμᾶχδςρ' χα! ἐποίησᾶν Χα! οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς 

φαρμαχίαις αὐτῶν ὡσαύτας. 
χαὶ χατέχιεν ἡ ῥάδδὴς ἡ ̓ Ααρὼν τὰς ἐχείγων ῥάξδους. 

οὐχ εἰσήκουσεν αὐτῶν, χαϑάπερ ἐνετείλατο αὐτοῖς Κύριος. 

δάρηται ἡ χαρδία Φαραώ, τοῦ μὴ ἐξαποςεῖλαι τὸν λαόν. 

Καὶ ἔῤῥιψαν ἔχαςος τὴν ῥάξδον αὐτῶν, χαὶ ἐγένοντο δράχοντεζ" 

Καὶ χατίσχυσεν ἡ χαρδία Φαραὼ, χαὶ 

Εἶπε δὲ Κύριος ττρὸς Μωυσῆν, βε- 

Βάδισον πρὸς Φαραὼ τὸ ὡρωϊ" ἰδοὺ 
»Ν» » ΄ ΣΝ λνῳ Νν᾿Ψ “ ϑο»Σςπςς Ὰ, ρο ἰϑὰ ἰο Ν, ν 

αυτος ἐχτορενεται ςΖ7| Τὸ ὕδωρ, ἄχ! εἐσὴ συνάντων ἄυτω ει ΤΟ χειλος του ““οτᾶμου" χΧαι ΤῊΥ 

1ού, 134. αὐτοῖς ὁ Κυριος 75, 83. Α', ἠ οὗτ. ἑποίησαν] α 53, 

72.) 71. 83», 130. δίᾶλν. Οἴτοζ. 4Ἄἔςε οἱ ῥκείγακέὲ Αττῃ. 1ἱ. 2. 8111416. 
ἈΑγην. Εα. 

1. ἥν] ἐκας σαι δῖαν. Οἴτορ. ἱτῶν τ - ἰτῶν 2.1 α αἰτετ- 
υἱῦ. εἴ φῦ ᾿ἷ5 Ἰηϊετίαςοηῖ ς3,) 130. ἐτ. ὀγδοήκοντα) ογδοηκ. 

ἔτ. τς. 'Λαρὼν δὶ] καὶ Ααρὼν 114. στη. 1. 2. Ασπι. Εά. ὁ 

αδ. αὐτοῦὔῦ , ΝΙ], τῷ, 1ς, 16, 18, 19, 2, 39, 52) ς4, ςζ, {7, 48, 

ς9. 4.» 732) 73) 749 75. 76» 77ν 78. 84. ὃς, τού, τοῦ, τοϑ, 118, 131) 
34. 135. Οὐπιρὶ. ΑΙά, δῖαν. Οἷἶτγοξ. Αγαρ. 1. 2. 3. Ασπι. 1. 2. 

αἰδΐφις. Ἄπη. ἘΔ. κα ἰπ τεχῖι, ἰοὰ πδδεῖ ΤΙΔΓΡῸ ρει Π2 πιδιι, Χ. ἢλ- 

Ὀεῖ, (πε υπςὶς τὐδυνθοι ΑἸεχ. ἱτῶν ὀγθδοηκοντατριῶν} ογδοηκοντα- 
τριῶν ἐτῶν Χ, το, 7). Οοπιρὶ. Αἰά. δῖαν. Μοίᾳ. ογ΄ καὶ τριων ην 

ἔτων τς, ς8. δὰ τἰΒϑπ δι ἔτων ἣν ζ4,) ςς, 118, 11ζ. Αἴεχ. ογ- 

δονχοντατριων ἣν 10, 8ς, ᾿᾽ιοΒ. σγθδοηκοντατριων ἣν ἐτῶν 14. 16, 18, 

4ς, (2, τό, ςγ, ὅς, γ3, 74, 78, 82, 84, 128, 120.) 131, 134. (δῖ. ΝΊς. 
(γε. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρείπιδ, 79. ἣν τὼν σγδοηχογτατριων, (9) 73) 76. 
μιν ογδοηκοντατριων τῶν γ6. , ἐτῶν τιοό. εγαὶ Μ]ιὶκ ἀππότανε οὐἶο- 

Ζίκια εἰ ἐτίμα Αττη. τ. 3. δίϊαυε. πῃ. Ἐά. ἡνίκα) οτε 7ζ. 

ἰλάλησιν) ἐλαλησαν Χ, 18, 25» 31» 71. 74) τού, 107, 118, 128, 134) 
11ς. Οοπιρῖ. ΑΙά. ΑἸεχ. γε. ΑἹ. Ἰ. ς. Αγτρῦ. ᾿. 2. δίαν. Μοίῃ. 

Θεοῖς. Αππ. 1. 2. αἰίᾳυε. Αγπι. Ἐπ. ροηϊ ἴῃ πιπὶ. ἀυλῖ! δ]αν. 

Οἴτγος. πρὸς Φαρ.) ἐνώπιον Φαρ. 118. τὼ Φαρ. )ς. Οοοι. 

“μ» βλαγσοπε (ορῖ. 

ΥΠ|Ι. εἶπε] ἐλάλησε 19, τοϑ, 118. Μίωυσην) Μωυσια ς2. 
λέγων) οὐτω λέγ. 5}. 

ΙΧ. Καὶ ἐὰν] αχαὶ 19, ςό, γ8, τοϑ, 118. (Δι. Νὶς. Οδοτσ. 
Αγπι. 1.2. δἰἴφυς. Ατπι. Ἐὰά. τὰν 32. «7 })(ορι. λαλήσῃ) 

λαλήσει ᾽ς, ιοό, 130, 134. (πυρὶ. σεοῦζ. πῃ. τ. 2. δἴᾳις, πη. 
Ἐμ. πρὸς ὑμ. Φαρ. Φαρ. προς υμ. 30. δῖαν. Οἰΐτος. λέ- 
Ὑ,..] οἱ ἀϊεον Ἄττῃ. τ. 2. δἴαυε. Απῃ. Ἐά. ἡμιν) α 11ς. Οογς. 

“"ἰλὶῖ Αταῦ. τ. ἃ. ἢ τίρχτ] εἰς σψιρας (ὅς) ς9. κα Ατδ. ᾿. 2. 
χαὶ ἐρεῖς} α χαὶ Ἄπῃ. τ. 2. δϊίΐᾳυς. Απη. Εά. ῥχ880ν} 1 ταὺυ- 

τὴν ζ3. “ἐ σον τς, 72. Αγὰῦ. 1.2. {υρεαίςρῖ. σου ἃ πιᾶπι γὲ- 
Ἑεητὶ 131. γ'Ψψον] Ἐ αντὴν ΝῚ], Χ, τῷ, τς τό, 18, 2ς, 20, 30, 

32) 52, 4) 6, ς8, (95 6 71. 72» 73ν 74.) 76» 706», 77. 735 82) 83, 
8., ὃς, τοό, το, 198, 118,.128, 130, 131) 134. 135. (οαιρί. ΑΙά. 

Αἰεχ. Ολι. Νῖίς. Ασαδ. σ.Ἅ ἐπὶ τὴν γῆν} ΑΙ], Χ, τς, τό, 

18, 19. 25, 29) 30, 32, 52, Ἢ 8, 09. 64) 71, 729 735 76») 77ν 73» 
ὃς, 10}, 1οϑ, 118, 131) 133) 11ς. (οηρὶ. Οαῖ, Νὶς. (ορῖ. 5ἷαν. 

Μίοίφ. ἐπ βωνίκα Ατγαθ. 1. 2. 3. Αππῃ. τ. 2. δἰφυς. Απτῃ. Ἐά, 
ἐναντίον 2] αὶ 1» 19. 72) 1οό, 1οϑ, 118. Οεογρ. Αὐπι. τ. 2. αἰϊίαυς, 
Ἀπῃ. Εἰ. τῶν 310. τσαντων των ϑὲρ. 7. δράκων -- δράκων 
ἰῃ ςοηγ. 10. α αἰϊτεγυῖγ. εἰ φυς 1:5 ἰηιεηάςεηῖ 71. 

Χ. Εἰσῆλθε δὲ} εἰσηλϑον δὲ ας. εἰ ἱπιγοίνεγεη! δοῦσ. ροηῖϊῖ 

Ὠυπιοτι πὶ ἀυλ]οπι δίδν. Οὗτος. κα δὲ Αγπι. τ. 2. αἰϊΐφυς. Ασγηϊ. Ἑάὰ. 
Μωυσ. καὶ ᾿Ααρ.] το). καὶ τῶν ϑιραπ.---τῶν ϑεραπ.} α Ρήπια 
εἴ ΄υα ἰἰ5 ἰπιεταςεηι Αταῦ. τ. καὶ τῶν ϑιραπ. αὐτοῦ α ΟἹ], 

Χ, 14. τό, 18,2 ς, 30) ς3») 549. 57, 59. 72», 73ν 76») 83, 8ς, 130, 133, 
καὶ ἐνᾶντιον 

τῶν διρ. αὐτὰ ςξ, 74: 785. ϑ4ῳ τού, 134. δαν. Μοΐᾳ. ἅτως] αὶ 107. 

χαϑαπερ) καϑως 7 καθὰ τῷ, τό, τοῦ, 131. αὐτοῖς] αντω 

τοῦ. Κύριος] ὁ Ὁ τῊΝ 57, 75: κα 135: καὶ ἔρῥιψ. οὐπὶ 
(44. ἴῃ ςοπηπηδῖο κα 73. ακαὶ ϑὅΚαν. Οἴοσ. ῥαφδον}) - ανῖα 

ΥΙΙ, Χ, τῷ, τς, τό, 18, 25» 30, 57, (8, 9, 64. 72, 73ν 74. 76, 77, 
1ού, 1ο7, 1319) 1342. 13ς. ΑΙά. (αι. Νίς. Ατῦ. :- Οορε, 4 αὐτε 

Ὁ Χ εἴ ἰπ οπιδγαές. πιίπογε Αἰεχ. Φαραὼ, καὶ 2]. 13ς.- καὶ 
ἐναντίον τῶν ϑὲρ. αὐτοῦ͵] αὅ.. (ἐναντίον τοό, 107. 

ΧΙ. Συνεκάλεσε δὶ} ἰκάλεσε δὲ Οτΐᾳ. ἱ, 478. Οορι. α δὲ Θεουν. 
εἰ «οπυοςασυϊ Αττη. ι. αἰϊΐαφυς. Ατπι. Ἑά. Φχρ. τοὺς σοφ. Α!γ.} 
α ἈΚ. τοὺς σοφ. Αἰγ. Φαρ. 83. τοὺς σοφιςταὰς) παντας τους 

σοφιξας το, τοβ, 118. δίαν. Οὔτος. τοὺς ἐπαοιδὰς Οτῖφ. '.-ς. Αἱ- 

γύπτου) α ΝἼΙ, Χ, 14, τό, 18, 19, 2ξ, 30, ς2, ς8, 9, 64, 735 76, 
77. 78, Βς, 118, 131, 133, 12ς. (οπιρὶ. (κε, Νὶς. Οοριῖ. Αγλρ. ᾿.Ἅ 

ἃ. 3. τῶν Αἰγυκτίων Οτΐξ. ἰ, ς. Αἰπι. :. 4. εἰἥφυε. Ασηι. Ἐά. 
καὶ τοὺς φαρμακχούς) α καὶ ςο, τιοό. καὶ τοὺς σοφιςὰς καὶ τὸς φαρ- 
μακεῖς Οτς. Ι. ς. καὶ ἐπ. καὶ οἱ ἐπ. τῶν Αἰ γ.}] καὶ οἱ ἐπ. τῶν 
Αὖγ. π. ς1. καὶ ἐποίησ.) α καὶ τό, ςγ, )8, το), τοϑ. κι, Νῖς. 

καὶ οἱ ἑἱκαοιδοὶ} καὶ οἱ ἐπταδοὶ 72. κα καὶ Δ ς, (2, 7.) τού, τ18. Αστι. 
1. δΐψυς. Απη. Βα. τῶν Αἰγ.} α Αγαῦ. 43. ταῖς φαρμα- 
χίαις) τας φαρμαχιας ςτ6ό. τας φαρμακιας (β6) γ4. ταῖς φαρ- 
μάκειαις τό, 18, (9, 134) 13ς. ΑΙά.. Βαδεηὶ ἰπ υτὰ. βηρυϊετὶ (ορι. 
ϑδίαν. Οὔτοζ. αὐτῶν} “131. Ατοδ. 5. 

ΧΙΙ. ἔῤῥιψαν] ἐρρυψεν 1Π|,2ς, (2, τό, ς7, 73, 74) 75» 76, 77» 
84, ὅς, 120) 130, 131) 134. Οϑοῦζ. Ἄστω. 1. 2. αἰαυε. πη. δ. 
ἢς ἔοπε ς9. ἔῤῥιψαν ἰπ εἰατδᾶι. πυΐθοτε Αἴοχ. αὐτῶν} αντου 
Χ, τό, 18, 19, 2»), 29, 30, 52) 43, (ς,) 57, 64, 72, 73ν 74) 73» 76) 77» 

78, 84, Βς, τοϑ, 128, 120, 130, 131, 133) 134. Οοιηρί. ΑΔ. ΑἸεχ. 
(αι. Νῖς. Οορι. διλν. Μοίᾳ. καὶ ἐγίνοντο δράκοντες} και εγενίϊο 
δραχὼων 84. Ατλῦ. 3. , ας οὐπὶ (44. ἰῃ ςοπγαιδῖς (Πς) ΑΥ̓ΔΌ. :. 2. 

ἡ ᾿Ααρὼν] Α ἡ τῷ ις, τό, 18, 2ς, 52, ςς, ὅ4, 72, 74.) 74» 77» 84» 
τού, 107, 1ο8, τᾶρ, 130, 131, 134. Οοιπρὶ, ΑἸά. Οι. Νῖς. Ὁ οι. 

Ἀπ. 1. 8. δ[ϊψυς. Αππηὶ. Ἑά. ἐκείνων βάξδους) ραΐδϑους εκεινων 
ις, (8, )γ2. Απῃ. 1. 2. «ἴἴαιε. Ασππῃ. Ἐά. 

ΧΙ]. Καὶ 1], {7. κατίσχυφιν) εϑφαρσυνϑὴ ) 1. Φα- 
ραὼ] -Ἑ τοῦ μὴ αποςειλαι τὸν λαὸν 14. καϑαπιρ) καϑα )ς. 
ἐνετείλατο) ἐλαλησιν ΝἼΪ, Χ, 14.,.1ς, τό, 18, 19, 2ς), 29, 30, 32, ς2, 

43) 4) ς 4) (7, 48, 59, 64.) 71») 72, 73, 74. 75, 76, 77. 28, 83, 84, 8ς, 
τού, το), 1οϑ, 118, 128, 120, 130. 131)133.134) 11ς. (οπιρί. ΑΙά. 

Αἰεχ. (αϊ. Νῖς. Οὐ. ἱπ ὅδε. Νὶς. ἱ, 611. ΑΙδ. 1.2. 3. δίδν. Απτὶ, 

1. 2. εἴὔσυς. Ατπι. Εα. αὐτοῖς Κύριος] Κυριος αὐτοῖς 74) 84, 

τού, 124. Κύριος αυὐτων 1ο7. ἄντ. ο Κυρ. 53. κα αὐτοῖς ΝῚ], Χ, 

14) τς, τό, 18, 2ς) 20, 52» (4. ςς» 47, ς8, το, 64. 72, 73, 76, 77, 78, 
8:, 131, 13ς. (αι. Νὶς, Οηξ. 1. ς. Αγαῦ. 2. Ατγιη. σ᾿. δϊφυς. Ατσηι. 
Ἑά. , Κύριος ΑΥδΌ. 1. 2. 

ΧΙΝ. Εἶπε δὶ} καὶ εἰπε 19, 1οϑ. Αἴεχ. δῖαν. Αγηι 1. 2. αἱϊ- 
υς. Ατπι. Ἑά. Κύριος πρὸς Μ.] προς Μ. Κυριος 2ς. κα Κύριος 
131. βεδάρηται) βεξαρνῖαι 2 ς, 29, 32, ς2, 53, 54. 40, 72, 131. 
Οὐοπιρὶ. Οἦς. ἴπ (ἂς. ΝΊς. 63ο. βεξδαρυνται (ἢς) Υ]], Χ, τις, 18, 
ό, 7.4. 84, ὃς, τοῦ, 1τοϑ, 118, 130, 134) 13ς. ΑΠΊ. βιξαριντο μ- 
τηο, {δὰ ιρες , εἶ ργαίςηρι. νυ, 7ς. μὴ] α πη. 1. 2. δίαιις. 
Ατῃ. Ἐὰ. λαόν] -Ἑ μου 19) τοϑ, 118. 

ΧΥ. Βάδισον] λαληῆσον 71. Ἐν 53: ΑΥδΌ. 1. ἃ. Φαρα") 

αὐτὸν ς3. τὸ πρω"] τω τῦρῶι 2ξ, 33) ς3,) 64» 75, τού. Οοιηρί. 
ἰδοὺ] καὶ δου 14, τό, 2ς, ς2, ς3, 77» γ8, 8ς,) 128, 131. Οερῖσ. 
αὐτὸς] α 72, 78. οντος 1ς. τὸ ὕϑωρ] Μευϊ! ἀφκασι Οεοῖψ. 

χαὶ ὶ ἔσν] χαὶ σηση Ὗ]], 14, 1) τό, 19) 2.5) 30, 32, ς2,) 54) 55. 57» 

ὩΝ τὴς “32: 



εν 

Ε Ὦ] Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. ΨΠ. 

: Ν ς » Ω ᾽ ωὴ “-. .ι.ιῳιὸ υ ᾿ »ο»κ - ὃ 

φάθδον τὴν φρχῷεισᾶν εἰς ὅφιν ληψὴη ἐν τῇ χειρί σου. Καὶ ερεῖς “«φρὸς αὐτὸν, Κύριος ὁ Θεὸς 

τῶν Ἑδραίων ἀπέςαλχε μὲ πρὸς σὲ, λέγων, ἐξαπόςειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσῃ ἐν τῇ 
9 Ώ{» ἌΞϑΦΑΝ » }] 4 Φ ’ 

ἐρήμῳ" χαὶ ἰδὲ δχ εἰσηχδσᾶς ἕως τούτϑ. Τάδε λέγει Κύριος, ἐν τούτῳ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ Κύριος" 
ἰδοὺ ἐγὼ τύ η ἐάθδδω τῇ ἐν τῇ Ὑειρί μου ἐπὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ “ποτάμῶ. χαὶ μεταΐχλεῖ εἰ ἰδοὺ ἐγὼ τύπτω τὴ ῥάδδῳ τῇ ἐν τῇ χειρί μ ρ ᾿ μῷ, χαὶ μεταδαλεῖ εἰς 

αἷμα. 
Ν ες 3 ’ὔ’ ς » ρ᾿ “ ΄ ν.,» , ε ΝΝ ΄-ς » 7 

Καὶ οἱ ἰχϑύες οἱ ἐν τῷ ποταμῷ τελευτήσουσι" χαὶ ἐποζέσει ὁ ποταμὸς, καὶ οὐ δυνή- 
.“ 6 3 ϑΦ »" Ψ Ν ’ Ν “Ὁ . 3 ΝΝ 

σονται οἱ Αἰγύπτιοι ποιεῖν ὕδωρ ἀπὸ τοῦ πσοταμᾶ. Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, εἶπον ᾿Ααρὼν 
τῷ ἀδελφῷ σου, λάξε τὴν ῥάδδον σου ἐν τῇ χειρί σου, χαὶ ἔχτεινον τὴν χεῖρά σου) ἐπὶ τὰ ὕδατα 

φ ξζ΄ ὌΝ νπΑ"ς " Ἃ, 9 ρ ἃς 9 ΝᾺ, Ὰ. ζ΄ 3 ρ Ὡ » ΑᾺ ἂ ὦ » βὼ 

Αἰγύπτου, χαὶ ἐπὶ τὰς πσοταμοὺς αὐτῶν, χαὶ ἐπὶ τὰς διώρυγας αὐτῶν, καὶ. ἐπὶ τὰ ἔλη αὐτῶν, 
Γ φῶ κυ΄ῴξΚἁκιοι "-ς" 7 ων ΄ 2 

καὶ ἐπὶ πσᾶν συνεςηχὸς ὕδωρ αὐτῶν, χαὶ ἔςαι αἷμα" χαὶ ἐγένετο αἷμα ἐν πάσῃ γῆ Αἰγύπτε, ἔν 
τε τοῖς ξύλοις χαὶ ἐν τοῖς λίϑοις. Καὶ ἐποίησαν οὕτως Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρῶν, χαϑάπερ ἐνετεί- 

 »ι ο ...,. Ζ .» “ ,“Ζ, “ «ν᾿ »  » ν ὦ ν 29 " “ Σ ᾽ 
λατο αὐτοῖς Κύριος" χαὶ ἐπάρας τῇ ῥάδδῳ αὐτοῦ ἐπάταξε τὸ ὕδωρ τὸ ἐν. τῷ ποταμῷ ἐναντίον 

Φαραὼ, χαὶ ἐγαντίον τῶν ϑεραπόντων αὖτ" χαὶ μετέξαλε τᾶν τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῷ “σοτἀμῷ εἰς 
» ".΄. ε ζ΄ ε » »- ,,».. ". ῷ Ζ ς ΝΝ . » 2Ν 2 

αἷμα. Καὶ οἱ ἰχϑύες οἱ ἐν τῷ ποταμῷ ἐτελεύτησαν' χαὶ ἐπώξεσεν ὁ πο]αμὸς, χαὶ ἐχ ἠδύναντο 
4 4 φὸ φΩ’ 9 ἰϑν ἰδ Ν, Ἁ, - 3 ΄ ρ 3 ΄ » γά 

οἱ Αἰγύπτιοι πεῖν ὕδωρ ἐκ τοῦ πσοταμδ' χαὶ ἦν τὸ αἷμα εν πασὴ γὴ Αἰγύπτου. Ἐποίησαν 

δξ ὡσαύτως χαὶ οἱ ἐπαοιδοὶ τῶν Αἰγυπτίων ταῖς φαρμαχίαις αὐτῶν" χαὶ ἐσχληρύνϑη ἡ καρδίᾳ 

τ8, ζ9, 64, 73) 73» 74. 76, 77. 78, 84. ὃς, τοῦ, τοΥ, 1οϑι τι, 131) 

1317)13ς. (Ομρ!. Αἰεχ. (δι. Νὶς. Ῥῇϊο ἱ, 400, εἴ 4101 ρἰυι5 {ςπλεὶ. 
χαὶ φήσει 7ς. εγὶ, ἀμίεπι δἷαν. Οἷἶτορ. συναντῶν) σὺν ζ3, ς9, 72. 

ἐνᾶντιον ἴῃ ἴεχῖυ, (δὰ συναντῶν ἴῃ τρᾶγρ. 6 4. ἐπὶ τὸ χεῖλ.] τσαρὰ 
τὸ χ. 32. ῬΏϊο ἷ. ὅς» (οὶ ἐπὶ ἱ, 409. ἐπὶ τα χείλους ς9. τὴν 

ῥκθδ.} ταυτὴν τὴν ραδδ. ς7. τὴν ραξδ. ταυτὴν 7. λόψη) λαβὲ 
ξ3, 120. 8ϊδν. Οὗἶγογς. 

ΧΥΝῚ. Κύριος) α Οής. 11, 828. τῶν Ἑ6δρ.] α 4. 13}. 
Ἡπόνσιε Οορ. ἀπίσαλχῇ ἐξακέραλκε ςς. Ογτε. ΑἹ. νἱϊϊ, ματῖς 
ἐδουπάλ, ᾿οοΘ. ἀπερζειλε 19) 118. πρὸς σὴ] τρος. υμας γό. 
λαόν} νιον ἰὰ ἸεχΌ;, {δὰ λον. ἴῃ ππᾶγρ. 82. μοι λατρεύσῃ] μοι 
λατρευσωσι ὟΙ, ἴθ, 30, 74) 83» το, 118, 128, 129, 130, 13. 
Οοπιμὶ. ἈΚ. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. δῖαν, Οἰἶτος. Θθογς. Ασπη. 1. ἃ. αἰτίας. 
πο. Ἑά. εἰ ἔς, (εὰ ἰπ ομαγαέξ, πυΐϊποτε υοαὰ λατρεύσωσι ΑἸεχ. 

τ ᾿λατρευσωσι μοι Χ, τά, τον τό, 18, 2ςν 29, 32, 52, ς3» ζ4» 5» 47γ0 4» 
“τς, 7}, γ4, 76, 77, γ8» ὃς. τού, 1319 133) 124. ΟΔῖ. Νίο. μοι λα- 

τρευσωσι μὲ (ἢς) τοῦ. καὶ ἰδοὺ ἐκ] ἐκ ἀκμίφια ποη. δῖαν. Οἴτος. 
εἰσήκουσας] εἰσακηχρας 7.5 ὦ μου 2ς. Απῃ. 1. 2. αἰΐᾳφυς. Απ. 
ἘΔ. { οε Αὔν. 1.2. ἕως] α ς8.: τούτου] του νυν ἴῃ ἴεχῖμ, 
εἰ ἔργ ἴῃ. (η.) ς6. 

ΧΥΝ]Π. Τταδὲ] καὶ γυν ταδὲ το, 83, τοϑ, 118. ΑΙά. γυν ουν ταᾶὲ 
42. ἐα 8ἷαν. Οἴἶτορ. ᾿ἐν τούτῳ] ἐν τοῦτο (ἢ) )γς. κ Ατ᾿βῦ. 

1.2. τῇ βάξϑῳ τῇ} τὴν ρᾳῦδον τὴν ς3,)7ς. κ τῇ υἱτίη. 9. ἐπὶ] 
α 1ο.. τὸ ἐν τῷ π.] αι. Μκοϊὶ δῖαν. Μοίᾳ. τοοταμ--- 

ποταμῷ ἴτ᾽ φοπὶ. 18} λα αἰΐεγιγ. εἴ αι 115 ἰητοίαςεηϊ ς 4. 

ξαλει! μεταξδληϑη 72. Ἷ 

“πὸ Οορι, 

ΧΥΤΙΙ. Καὶ οἱ 'Χ. οἱ ἐν τ. τ. τελ.}] α Διλῦ. ) 

Ἢ ἡἶο Αὐτη. 1. 2. αἰϊαυθ. Αγπι, Βα. 

ξ0, 75. ἐποζίσει] ἀποζεσει 14, τό, 2ς, 32, ζ2, 78, 131) 132. 

(αΐ, Νίς. ἀποζεση «4. 

πτιεν οἱ Αἱγ. υδι 14) τό, 2ς,) ς4,) ς7,) 73ν 77) 78ν.130. 

Αἰγ. (δι. Νιῖς. ἀπὸ] ἐκ Χ, τ4. τς» τό, 18, 19, 2») 30, ς2, ζ4, 

ς 7.) 58, ς9, 64) 72) 73.» 74. 75» 77» γ8, ὃς» τοῦ, 107, 118, 131). 133, 

114.11ς. ΑἸά, (ὑαῖ. Νιο. τοῦ τῷ.} α τοῦ η8. αὐτο 53. -Ἐ 1110 

(τοῖς. Ἀσγιη. 1ἱ, Ἅ ρὲ Ατδᾶρ. 1. 2. οο 

ελάδῃι, 415: ἢος ἰοςο Παθεῖ ϑαιηδγδηι5, ἴη ταχῖι! Παθεῖ Αγαῦ, 2. ἢδ- 

μετα- 
ῶ ὕ ἡ ΓῚ γ- 

μεταταλειται ζ3. εἰς αἷμα] ΕΥ̓ 1 , ἀἡ- 

ποταμῳ] 
΄ - 

τελευτήσουσι] τελευτησωσι 

ε 7 ᾿ ἢ α« “: ε 

ὑποζίσει Οὐρὶ. οἱ Διγ. πιεῖν ὑδ,} 
΄“- εἴ ε 

πιεῖν ὑδ, οἱ 

2. Αἰαιε. Ασπ, Βά. 

Ὀξῖ Ιάδπὶ δά ϊταδητιπι ἴῃ γηάγρὶης Αγ. 1. 

ΧΙΧ. 

εἰπε γ4. δῖαν. Οἴτζοσ. 

τῷ αδ. σου} ΑΙ], Χ, 14. τό, 18, 2) 29. 32) ζ2, ς4) ς 3) 57) 50, 

ὅ4, "2, 739 )6, 77. 78, θζ) 128, 1119 133.) 11. (δῖ, ΝΝὶς, ΑγἸῦ. Ἱ. 2. 

ΤΙηοἱρῖς πὰ μος σοπηπιαῖε (αρ. νἱῖ, ΑἸά, εἰπε δὲ] και 

Μωυσ.}] -Ἑ λεγὼν το, 108, α δὲ (σεοτῖν. 

νὦ ὧ Ἁ “78 ,ΔδἈ " 

Αἴ]. 1. 2. 4΄"Πατ6. Ασιη. Εά. τὴν βαδὸν σου} α τὴν γ4, κα σα 
] ιού, 134. Αγη. 1. 2. Αἰΐαις. Ασηι. Εά, σε 2΄ -σα 4] κα ροΐ- 

ΓΟΓΠ ΠῚ εἴ 411}: 115 Ἰητεγίάσεης Ὗ]1, Χ, 14, (9 16, 18, 10, 25) 20, 30, 

325) 525) 53) 54) 50, 575 58, 59, 64) 71) 72) 73, 745) 75» 70» 77» 78» 
84) ὃς, τού, 1ο7, Ἰοῦς, τι, 128, 120, 130, 133) 1349) 12ς. (ΙΟΠΊρΡΙ. 

ΑἸά. Αἰεχ. δι. Ν το. Ῥγόζορ. ἴῃ (δῖ. Νὶς. ἴ, 636. Οορι. Αχαρ. 4. 

δι᾽ιδν. Οὔἴτορ. Απτπὶι. 1. 2. αἰϊΐϊψυς. Ασπι. Ἑά. ἔχτεινον 1 ἐχτεινε 14. 
᾿ "2 ἤ 

1ό, )7.- τὴν “χειρᾶ σου] τη χεῖρι σοὺ τς. ὦ σὸν 11], 82. Παρθεῖ 

σου Ἰπ οπαγδός. τηΐπουε Αἰεχ. τὰ ὕδατα) τω νδατι ς3. Αταῦ. τ. 4. 
καὶ ἐπὶ χ--καὶ ἐπὶ 4.3] ἋἋαἰξεγυῖτα εἴ φια ἰϊβ ἰητοιαςεμς )1.. αὖ- 
τῶν 19] α ς3. τὰς διώρ.] τους διωρ. (ἢς) 133. ργατηϊεῖς ὁγι- 

περ δῖλν. Οἷἶτοζ. μιδῦεως διωρυχας Χ, 14. τς» τό, 18, 2ς, 32, 64, 
72, γ6, 77ν 133. ΑἸά, (τ. Νῖς. τὰ ἕλη] σαντα τὰ ελη ις, ςβ. 

χηᾶγρο λιμνας ὁ. ταν) α Απη. :. 2. αἰἴφις. Απῃ. Εὰ. σω- 
ἐς. ὅδ.1 νδωρ συνες. 7ς. συχηκος υδ. 74, ιοό. μκίδο: ΑΥτγ. 1. 2ι 

αἰ φυς. Ατηλ. Ἑά. καὶ ἕκαι αἷμ.) α 78. “ἰ ἐνὶ Ψωες (αφια) 

“ακρεὶς ΑγΔΌ. τ. 2. αἷμα τ" --αἷμα 45} α αἰτοτιτγαπι εἰ 4υς 15 
ἰηϊετίαςεηι Χ, 18, 82. ΑΙά. καὶ ἐγένετο) και γενήσεται 74. 75, 
84) τού, το}. ἐν ττάση] ἐπι χση ςβ. ὙἼ] τὴ γὴη ι8, 520. 
ΔΊ. Αἰγύπτου 25} Αἰγνπτω ΝΠ, τς, 29, 30, ς9, 6.» γ4. τοῦ, 
134. ΑΙά. ΑἸεχ «Ἐργριίοναπι Αττα. τ. ἃ. αἰίφυς, Ατη. Ἐά, ἔν 
τὲ} α τε Αγ. 1. 2. ἰϊΐφις. Ασπχ. Ἐά, τοῖς ξύλοις] τοῖς τοτα- 
μοις τὸν τοϑ, 118. α τοῖς ς2. ἰαρίάΐδας Αταῦ. 3. καὶ ἐν τοῖς] 
καὶ ἐν τε τοῖς 72. αν 14) τό, Ὡς, ζ2, 57, 73. 78, 131. (Αἴ. ΝΙς. 
Δ ἐν τοῖς τοό. ᾿λίϑοις} ἐλεσιν αὐτῶν 19, 108, 118. 
᾿Ατὰῦ.3. ο. 
ΟΧΧ. Καὶ 1.1], ϑίαν. Οὔτορ. χαϑαάπερ) καϑα γ:, 107» 
118. καϑ.. ἐνετ. αὐτ. Κύρ.} α τοῦ. αὐτοῖς Κύριο;) Κυριος 

αὐτοῖς Ν]], 14,2.ς,. 30, ς7, ζ9, 64, 73, 77ν 78, 82, 84, 8:, 1το7, 131 
114. ἔπαρας} - Ααρων ΝΙ], Χ, 14, τό, 18, 19, Ὡς, 29, 30, 
32) 52) 53) 54) δ) ς0, (7, .8, ς9, 64, 71, 73» 74. 735 76» 78) 82), 
8:, 84. ὃς, τοῦ, τογ, τοϑ, 118, 148, 111, 115, 114, 115. Οοπεοί, 

ΑΙά. ΑἸεχ. (αἵ. ΝΊο. δῖαν. Οξογρ. 
“ΝΖεήρἉ [9] 

Τῇ ῥαξδῳ]) ΤῊ ραξθδὸν 14. τό, 18, 199 2ξς, 29. 3 

ἡϊρπὶς 

Ἤ “Ἄαγοι τπαπ μα Ατδῦ. 3. 

29. ζ2, ςῖ, ζ4, ζῦ, ζ7, 
.- δι κ᾿ »" δὲ .- 

Ὺ Ι͂ Ὶ Τν 72) 75. 77. 78) 82, 83) 84) 128, 131, 1232. (ομΡΙ. Αἰά. (δῖ. Νὶς. 

δῖαν. Οἴἶτορ. δούς. Αγηλ. 1. 2. αἰΐφυς. Αὐαι. Εα. τῇ β. αὐτῇ, 
ν ,Ἶ Α εἰ; Ό ᾽ Ὶ -" 

τὸ υδι ἢ ] ἵπ ἀσμαη δίαν. Οἰΐτοσ. το 
ν᾽ ἤ ᾿ -: 

ἐπάτ.) κα αὐτοῦ 72. φ 
ὃ Ρ ᾿ φὸ ο ταν, Ξ 9 ; ο Ϊ ͵ ) 

ἐν τῷ τόταμῳ 1“) βκυϊὶ δῖαν. Μοίᾳ. ἐγαντιον 1 -πττεναντιον ὡ΄ 

α Αἰτοιαἴγι πὶ εἴ 48 115 1πιου)ασδηξ 13 ς. ἐναντίον τ --ϑεραπ. αὐ- 
΄“. Ὕ »- - ᾿ ἐ ει 

του] λας εἴ 44 15 Ἰηϊειασεηξ τοῦ, το 7. ἐναντίον δ΄͵ α .8. 
Ό, . ἡ 
τ Ὑ 

ξΖῶ χζο. ΄ ΓῪ 

μετέξαλε!] μετεβληϑη 32, τού, τον». (ορί. 
- ͵ ει 

(ον. Αἴπ. 1. 

ϑίαν. Οἶγορ. 
ἃ κ΄ ΤΥ “ 

τὸ ὑδ. τὸ ἐν τῷ τ.} αὶ τού, το). 

" . »υππῆν " ᾿ ΘᾺ - 
τῶΤἦν 9ε.] ωντῶων τῶν . 1..)ς ΙΟὖς 118. 

τῶν 

α δῶν 1321. Α ἐν τῷ 7ζ. ΑΝ, μα: 

λ «ἷ ᾿ ᾽ - 5 

Α Τὸ υὐ. Τὸ ἕν Τῶ ΦΖζῷ. τιον Φαραω 30. ΑτΥπ,. 2. αἰϊίφιο. Ασην, Ἐά, 

αφπα "μ υἱὲ δῖαν. Οἰἴγοσ. εἰς αἷμα βεόαι ἡ 

ο΄ ἃ ὃ ἐπωζεσεν] απωζεσεν Σὰ, 18. 8.5. 

ἡ, δᾶ κὰς θῳ, γ8, τῆι, τά. Ὅν, ΝΣ; οἱ Αἰγ. ποιεῖν ὑδ.} οἱ 

Διγ. υδι πιεῖν τοϑ. τπῦιεὶν υδ' οἱ Δί τὰς τόν ας, κά. ζ᾽, χ3,.7}, γ8), 

1321. (ὐδῖ. Νιο. δῖαν, Οἴἶτγορ, (σεογυ. Ατπ). 1.ἥ 

σι: (ΟΡ. 
ΒΝ ΄ 

ο; ἐν] α οἱ 59, 1οὔ. 

5 Αἰ! 4116. Ἄτην. Ἑά. 

ἐκ τοῦ ὦ΄.] απὸ του τ΄. 32, 53) 55) ςύ, γ8. (Οπηρ]. -Ἐ πε εογσ. 

Αὐπλ. 1. 2. 4ἰ1Π|4ῖ6. Απῃ. Ἐα. γη) ΤῊ Ὑγ 721. (οπηρὶ. λιγύπ- 

τον] Αιγυπτω ΝἼ], τούς. 13. “Ἔρ»ρηονν τι. 1... 2. αἰϊίσαυς. 

Ατγπγ. Εὰ. 

ΧΧΙΊ. Ἐπ. δὲ] εἰ )άεεγμηι Ατι. τ. 2. αἰαυε, Ατην. Ἑά. ὡσ 

αὐτως] αὶ ς3. ουτῶως 30, ὃς. 132ς. ΡΟΠΙΐ πιοχ μοί Αἰγυπτίων, Τυϊῖ. 

ἵν πὰ ΟΡ ΠΟΙ 72, 

ΓΕ Ν1δ. ἃ. 634. 

ΤπΠεοάοιοι. 1. ς. 

ΡοΟμιηΣ τποχ ρΡοΐϊ αυτῶων ΤΙ εοάογεῖ. ἴῃ 

δαν, Οἴἶτον. Οεοῦσ. λα ψΧ! 

1: ζῦ. 

κοι οἱ] ν 9. 10. 

ϑίαν. Οἤἴχγοσ., σ ΩΓ. ᾿ νν Δι ): Ἢ Ι ὡς 

τό. 

17. 

1 ἃ. 

10. 

20: 



δέει, 

Ἐ, 5 
ΚΈΦΟΨΝΙΙ. 

) ᾿] ρΦ , “3 7 

23. Φαραὼ, χαὶ οὐχ εἰσήχουδεν αὐτῶν, χαϑάπερ εἶπε Κύριος. 
“ὁ ν. » ᾿ “ “Ὃ 2 2  " 4 

24. τὸν οἶχον αὐτοῦ" χαὶ ἀὸχ ἐπέςησε τὸν γοῦν αὐτῷ δὲ ἐπὶ τάτῳ. 
“᾿ “6 “ ε “ἨἬφΦ »Ν ἢ ρ. 

χύχλῳ τοῦ πποταμβ, ὥςε πιεῖν ὕδωρ" χαὶ οὐχ ἠδύναντο πιεῖν ὕδωρ ἀπὸ τὰ ποταμοῦ. 2: 

ΚΕΦ. 

ΝΗΙ. 

Σ. 

2.- 

3. 

ν 

νι 

Ο Δ Ὁ Σ. 

᾿Επιςραφεὶς δὲ Φαραὼ εἰσῆλθεν εἰς 

“Ωρυξαν δὲ σάντες οἱ Αἰγύπ]ιοι 

Καὶ ἄνε--: 
΄ ε ΝΜ 4 ’ Ὰ Ν 4 4 . 4 

πληρώσησαν ἑπτὰ ἡμέραι, μετὰ τὸ πατάξαι Κύριον τὸν ποταμόν. 

ΕἸΠΕ δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, εἴσελθε πρὸς Φαρχῶ, χἀὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν, τάδε λέγει Κύριος, 

ἐξαπόςειλον τὸν λαύν με, ἵνα μοι λατρεύσωσιν. Εἰ δὲ μὴ βόλει σὺ ἐξαποςεῖλαι, ἰδὲ ἐγὼ τύπ]ω 
’ ρ ΄ ἰωὲ 4 

“άντα τὰ ὑριά σου τοῖς βατράχοις. Καὶ ἐξερεύξεται ὁ πποταμὸς βατράχους" χαὶ ἀγαξάντες 
ρο ἰδ ΄ ΝΞ. Ν ἰδὲ ἰδ 

εἰσελεύσονται εἰς τοὺς οἴχους σου, χαὶ εἰς τὰ ταμιεῖα Τῶν χοιτώνων σαὺυ, χαὶ ἐπὶ τῶν χλινῶν σᾶ, 
Ἐπ ἊΝ ““, “- ν" 2 “᾿ ΄ ΄, .«» 

χαὶ ἐπὶ τοὺς οἴχους τῶν ϑεραπόντων σου, χαὶ τῇ λαοὺ σου, χαὶ ἐν τοῖς φυράμασι σου, χαὶ ἐν 

τοῖς χλιξάγοις σᾶ. 
Ν ΞιΝ : ξ : 

Καὶ ἐπὶ σὲ, χαὶ ἐπὶ τὰς δε σον ται σου, χαὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου, ἀναθήσον-- 

ται οἱ βάτραχοι. .., Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, εἶπον ᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφῷ σου, ἔχτεινον τῇ 

χειρὶ τὴν ῥάξδδον σου ἐπὶ τὰς ποταμοὺς, χαὶ ἐπὶ τᾶς διώρυγας, χαὶ ἐπὶ τὰ ἕλη, χαὶ ἀγάγαγε 

Καὶ ἐξέτεινεν ̓ Ααρὼν ΤῊ χεῖρα ἐπὶ τὰ ὕδατα Αἰγύπτου, χαὶ ἀγήγαγε τοὺς τοὺς βατράχους. 

βατράχους" χαὶ ἀνεδιδάσϑη ὁ βάτραχος, χαὶ ἐχάλυψε τὴν γῆν Αἰγύπτε. 

σαῖς φαρμαχ'αιςἾ ταῖς φτομακεαις τό, ζ9, 13ς. ΑἸά. καρδιαῖς 

(4.} 1131. Ευἱϊς ἰοεῖς ἴῃ ἀγομεῖν μῖ9 αοιδχις. πιλῦεῖ 'π ἤυπιεγο ἤπ- 
ξυϊλτὶ (ορι. καὶ ἐσχληρύνϑη)} καὶ ἐσκληρυναν 11. α καὶ Οεοιγ. 
εἰσήχουσιν) γχσυσῖν 72. καϑ. εἶπι Κύριος) , ς3. καϑ. εἰπὲν 9 

Κύριος τό, 2ξ, 32) (2, ς7, 64. 73ν 74. 78, 131. “Ὁ ἡ]; Οορε. 
ΧΧΙΙΙ. δι), Αἴ τ. αἱϊΐχυς. Αγπι. Εά. εἰσηλϑεν} ηλϑιν 

12. καὶ οὐκ ἔπε. τ΄ ν. αὐτοῦ δς.} α αὐτῷ ῬΙϊο ἱ, ς64. , καὶ 
δίαν. Οἴοζ. εἴ πὴ οονεζεῖ ὧν Γ ορῖ. εἰ κοι πεπῆονε επί συ ΑΥαΌ. 
1. εἴ κὸν σρροίμεν βῥὶ ος ἐπ σπίπανε δῖαν. ΟΥἾΓΟΣ. εο'' μον αρροίνι 

«(δὲ εἰ ἐος ααἱ σπίπιναε δ5ιιν. Μοίᾳ. οὐδὲ ἐπὶ τούτῳ} οὐδὲ ἐπι τατὸ 
43, 73. συδὲ πὶ τουτου 72. 43. “ αἰνετο Ατδῦ. 3. -Ἐ εἰίανε- 
παρε Αὐτή. 2. δέίφψυς Ατἰτη. ΕΔ. 

ΧΧΙΝ. “Ὠρυξ. δὶ} α δὲ Θεοῖς. εἹ “ᾳράεγκα Αὐτοὶ. τ. 2. δἰ πιο. 
Απη. Εα. πᾶντις} α Ρίόζορ. ἱπ (αἴ. Νῖς. ἱ, 616. κύκλῳ] 
Φι χυκχλω 18. μνοβιον πεαγρίπειν δῖαν, Οἴἶζος. ὥξι σιῶν ὕδ.} υδ. 
οφ σειν 8. ΠΙΣΓΡῸ ὧξζὲε ΠΡ ὩΠΏΙΠΙ ζ7. κα ὕδωρ δῖαν. Οἰἶΐγος. 

εξι ἔυρεν υδι 12. τ απο του ποτάμου ςς.- Ἐκ τὸν ποταμοῦ 

40. ὕδωρ “τ δωρ 493] α δἰϊτεσυΐγωπι εἴ 4υ:π ἐδ ἰηιετ)δςεηῖ 20, 74. 
84, 134. καὶ ρὐκ}) Πιδξο οτι οἷκ ς7. ον σηΐπε δῖαν. Οἰτοζ. 

ἀδίναντο) ἐδυναντο Ὡς, 64. (δῖ. Νίς. -Ἐ οἱ Αἰγύπτιοι 129. ΄. 
ὑδ. απὸ τοῦ π.}] α ς3. πιεῖν ὑδι χα} υδ. πιεῖν το. « (ς) ᾽ς. 
οἰπὸ τοῦ ποταμοῦ] ἐκ τὰ τσ 1], τῷ. τό, ἃς, ς2, ς4,) 73,» 77» 78, 
11ο. (κι. Νίς. Ἔν Οεοσ. -Ἐ δίας Ατγῃ. 2. δαυς. Αππῃ. Εά. 
“ἡ πε τᾶγφο τοληῆι μα πιλ, Αππη. ει. 

ΧΧΝ. ἀνιπληρωϑ.} πληρωθησαν 32. 
Αγαῦ. τ. 2. ἡμέρα!) ἡμίρας ς3. 
(ορί. Δ. 3. 

ἀνεπληρωσαν ςῖ. - 2-ς 

τὸν ποταμόν) ὁ ΧΑ γρὶ 

Δ χὴν δἷῖλν. Ασπτη. 1. 4. αἰ 4ι. 

Ἀγπι. Ἑά. ταϑε] δὲ τγ1. λαόν μον] α μου Ρηΐΐο 1, 4109. 
μοι λατριύσωσι) λατρευσωσι μοι ςβ, γ2. Αὐξ. Οεοιγ. Ατπι. 1. ἃ. 
αἰϊΐφυς. Ατπὶ. ἕά. ὦμοι τς. με ϑιεραπιύση ΡΠΐο 1, ς. 

11. δι} α Οοις. βούλει) βουλη Ν]], Χ, τό, 18, ς5, 129, 
110. Οοπιρὶ. Αἰεχ. σὺ ἐξαπ.}) α ς3. α σὺ 72, 82, τιοΒ. 1 αυ- 

τους το, 108. (ορί. Αγαῦ. τ.2. τ αντὸν 81. ΑἸώά. Ὁ τὸν λαον 
μου 128. ἰγὼ τύπτω) τυπτω ἐγὼ 122. κα ἐγὼ 84. ἐζο λτίαπ 

Ἀπῃ. 1. 2. αἰδίφιε. Ατπι. ὰ. σαντα) ς3, 7:. Α'αῦ. 2. τοῖς 
βατρ.)}, τοῖς Ν]], Χ, τ4, τςν τό, 18, 2ς» 30, 32, ζ2,) 54.) 57» 59. 71» 
522. 7, 76, τού, 107, 118, 130, 131, 122, 13ς. (οπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. 

(δι. Νὶς. ἃ τοῖς ἱπ ἰεχῦυ, (εἀ Βαρεὶ Ππιλτρο, ό.. 
11. Καὶ ἐξιρεύξ. ὁ τό. βατρ.] , καὶ Οορι. εἰς δριοίϊεπ ΔῈ γαπαῦ 

βρεν βιμυίκνε Ατδῦ. 1. ἰξερεύξετα!.) ἢς εχ οοιτ. {δὰ ρῥτίπιο εἐξερευ- 
σιται Ν]]. τίς ενονΐ δῖαν. Οἰἶγοξ. βατράχους) τας βατρα- 

χους 105 74, 74. 84. τού, το). (οπηρί. πιᾶγρο τοὺς βχτραχοὺς 64. 
δἰναξαντι() ,. γ6. Οεοτξ. αποΐαντις ς8. - οἱ βατραχοι 81. 
ΑΙα. τσὶ οἴκους 19] τὸν οἰχοὸν 18. ταμιεῖχ) ταμεια 78. 

Οοιηρί. (ες. Νίς. καὶ ἐπὶ τ. κλ. σου] α 72. κα καὶ Αυρ. ρῥτα- 
τοῖος χαὶ εἰς τοὺς οἰχους τὰ λᾶου σου 110. περπμκῖς τὰ ταμιεια 

Ι. Εἶπε δὶ) , δὲ τ4ᾳ. Θεοῖς. 

(6ς) 5.3. μγοπερίματία ἱκα εἰ βγασκία: Αταῦ. τ. 2. ἐπὶ τὰς οἴκες] 

4 δἰς 130. αἕὄ ἐπὶ ς:. εἰς τοὺς οικ. Χ, ις», 18) 2ς) 32) 52) 44) ςό, 

᾿Εποίησαν δὲ ὡσαύς- 

ξ9. 73) 73» 74. 7.» 77. 78, 84, 8ς, τού, 107, 118, 128, 131) 133» 
34. 11ς. (γρὶ. ΑΙ. Αἰεχ. (δι. Νίς. Αυς. ϑιαν. Μοίᾳ. Απη. 
1. ἃ. δΐίφυς. Ατπι. Ἑά. ϑερ. σου) σὰ ϑιδν. Οἴτοσ.Ό συ 4ᾳ"-- 
σου υἷι.) α δἰιεγοῖγ. εἰ αυα ἰΐ5 ἱπιεσαςεηῖ ς3. καὶ τὰ λαα σου] 
α δὶς 131. φυραμασί) κλιδανοῖς ᾿ς) ς8, 7γ8. 5.71. ΤΙ Ὸ φρεασιν 
ς7,) 64. φριασι καὶ φυραμᾶσι 14, τύ, 131. 

(αμασι 77. φυράμανσι καὶ ἐν τοῖς φρίαφίν ΑἸεχ. 
χκλιδανοις) φνραμασι 1ξ, ς8, γ8. ὅγτ. 

Ιν. Καὶ ἐπὶ---καὶ ἐπὶ 23} Α αἰτεγυῖγα οὐπν νοοδϑυΐο φυοῦ ἐΐς ἰπ- 
ἰετ]δοεῖ 10. καὶ ἐπὶ ,χ"--καὶ ἐπὶ 35]. αἰκογυσα εἰ φυα ἐξ ἱπίετ. 
"κεεωϊ το, 71, 1:οϑ, 118. τοὺς ϑιράπ.} τὸν λαὸν Ι], Χ, 14,1 ζν 

16, 18,. ς, 30, (2, ς3, 54, (6, ςγ, (8, (9, 64, 78, 73, 7» 77, 78, 84, 8 ς, 
1οὅ, 107, 131»,.134. (οπρὶ. Αἰά. Οϊ. Νίς. Αὐυξ. (ορι. Ατγδὺ. ε. 

2. 3. Απῃ. 1. 2. αἰίᾳυς. Ατπτη. Ἑά. τὸν λαὸν) τοὺς ϑεραπ. 
Οπιμες (οὐή. Εαάά. εἰ Μεγβομες, ἰπ φυΐδυε ΤΌρτγα ρτὸ τὰς ϑεράπ. ἢδ- 
Ὀεῦδίυγ τὸν λαόν. ἄναξ. οἱ βάώτρ.) « 3ο. ἴῃ τεχῖυ, « “πε 
(νϊοίς μεὸ ἐνγνωζΐκμ; 9) Μοξε ε΄ στο «4 Ῥῥανλωοκεε Ατδὺ. α. 
πβθεῖ πιδγρὸ ἰοσυπὶ ἱπίοσγυι 401 βαθεῖα Ὡς 'π τεχῖι: ϑαπιδειῖληο, 
Ἀιδῦ. 1. 

Νν. Εἶπι δὲ Κύρ. πρὸς Μ.}]͵., 43. α πρὸς Μ. γ2. 
εἴ ἀκὴν ἃς. δῖλν. Οἴτος. Αππῃ. τ. 2. αἰΐφυς. Απτη. Εὰ. εἶπον) 
εἰπε 72. τ τμ Αττα. τ. τῇ χ. τὴν ῥ. σου} τὴν ρ. ἐν τὴ χ. 7ς. 
Αγαθ. 3. φραίρπε ογἀὐΐπο Οορι. χειρὶ} -Ἐ σου ΝῊ, Χ, 14, τς, 

ι6, 18, 30, (2, 53, 54, ς8, 9, 64, 73, 74. 73, 76, 77, 84, ὃς, τού, 
107, 118, 128, 111) 134, 13ς. (οιηρὶ. ΑἸά. (δι. Νίς. Οορι. Αγαὺ. 
3. δος. δδν. Οὔἴσος. Αἰτῇ. τ. 2. δ ᾳφυς. Αττη. Εά. - σὰ ὧδ 
Χ εἴ ἴῃ ομιαγδές. πύποο ΑἸοχ. τὴν βοίδδον σον) , σου γ4, 7ς, 84, 
:οό, το, 108, 118, 118, 134. (πρὶ. Ατδῦ. 3. Θεογζ. ῥγαριιτὶς 
χαι ς3. δῖδλν. Οἴτος. τοὺς ποταμοὺς] τον ποτάμου 12... καὶ 
ἐπὶ τος) , χαὶ 2ς.  διώρυγ. ϑιωρυχας Χ, τῷ, 18, 3.9, 38, 64, 73» 
74 77. τοῦ, 134. ΑἸ. (δι. Νὶς. ἐπὶ τὰ] ᾿ ἐπὶ 128. ἀἰνο 
γαγι}) ἐξαναγαγε 32. συναγαγι 111. δΒαδεῖ ἀνάγαγε ἷπ «ἰαταί,, 
τοϊποῖε ΑἸοχ. βατραχ.} ἐπι τὴν γὴν Αἰγυπτου 1ς, ς8, ὅ4, 
73, 83. ΑἰΔ. διαῦεῖ ἐβάεπι τπᾶγρὸ δηϊίαυλ δὰ 11]. -{ ἐδάσηι ἰὼ 
οἰαγαέϊ. πίροστε Αἰσχ - ἐν ἑσανι αν γρέίασεν Αὐπι, 1. 4. αἰϊίαυε. 
Ἄπη. Ἑά. 

ΝΙ. Καὶ 13] α 72. χεῖρα) ραῦδον ς8. (ορι. ΑτΡ. 2. 
Ἕ αντοὺ τς, ς8, γ2. (ορῖ. Αγαῦ. 1. 2. 3. Οδοῦξ. Ἄττῃ. 1. 2. δἰίαυς. 
Ἀπ. Ἑά. Αἰγύπτου ι"--- Αἰγύπτου 25] α αἰϊετυῖτ. εἴ αυα ᾿ξ ἰα- 
ἰεγίαςεπξ 83. “Ἐργρίίογεαε ἰὰ ἀΐοηὺυς ἰοςο Αττῃ. 1. 2. αἰΐφυε. Ασπη. 

Βα. καὶ ἀνήγ. τοὺς βατραχ.} α 29. εἰ ἱπάκπκχενκαι ταπα Αγτι. 
.. ἃ. αίαυε. Αττ. Ἑά. - ἐπὶ τὴν γὴν Αἰγύπτου ΑἸά. καὶ 
ἀνεδιζ. ὁ βατρ.) λα 74, θῳ, τοό, το7, 134. κα χαὶ Ασπῃ. 1. ἃ. δϊΐφυς. 

Αττῃ. Ἐά. εἰ ργευασίκενκπι τάν δῖαν. Μοίᾳ. - ἐπ ίεγγασι “Ἐς γριὶ 
δίαν. Οἷἶτοξ. ἐκάλυψε) ἐκαλυψαν 74, 84, τού, το), 124. τὴν 
γὴν Αἰγ.} ψασαν τὴν γὴν Αἰγ. 32, ς3) ςό, 1:29. Οοπιρὶ. ΑἸά. δίαν. 
Οἰἶζος. τὴν γ. Αγ. σασὰν τ18. Τὴ» γὴν πασὰν ἰλπίυπι 19. 
Αἰγύπτου 23} αντὰ (8ς) Ν]11. Αἰγυπῖ. “5-- Αἰ γύπτε ἰπ ςοπ. 7] 
α ἅπεπιῖ. εἴ 4085 ἰἰ5 ἱηϊετ]δοεηὶ 16. 

ΝΙΙ. Ἐπ. δὶ) α δὲ διδν. Οἰζος. Οϑοῦς. σαν. 1. 2. αἰΐᾳυς. 
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σε 6.7, 118. 

α δὲ Οεοτν. 

φΦρεασὶ Χχαι ἔν τοις φυο 

.- 



Ε Ο Δ Ο Σ. {] 

Κεῷ. νη]. 
᾿ ε» “ ,.».» 9 ’ ρο ’’ 95 “" 7 Ν, : ὔ »ν"- 

. Τὺ ΧΟ οἱ ἐπαοιδοὶ Των Αἰγυπτίων ταις φαρμαχιαις αὐτῶν, χᾶι ἀνηγαγον τοὺς βατράχους εχι 
ρο ’ ς»" ἴω 'ἔς᾿ ν ᾿ς Ρ᾿ “- ) μὸ Ἂς 

γήν Αἰγύπτου. Καὶ ἐχάλεσε Φαραὼ Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρῶν, χαὶ εἶπεν, εὔξασϑε περὶ ἐμοῦ πρὸς 8. 

Κύριον, χαὶ πριελέτω τὰς βατράχους ἀπ᾿ ἐμοῦ, χαὶ ἀπὸ τῇ ἐμοῦ λαοῦ" χαὶ ἐξαποςελῶ αὐτὲς, 
Ν ΄ »- ΄ “ΝΣ Ν »᾿ Ν Ν ΄ ΄ ΄, "᾿ Ν »" 

χαὶ σϑύσωσι τῷ Κυρίῳ. Ἐἶπε δὲ Μωυσῆς πρὸς Φαραὼ, τάξαι πρὸς με τότε εὔξομαι περὶ σδ, 0. 

χαὶ περὶ τῶν θεραπόντων σου, χαὶ τοῦ λαοῦ σου, ἀφανίσαι τοὺς βατράχους ἀπὸ σᾶ, χαὶ απὸ 
τοῦ λαοῦ σου, χαὶ ἐχ τῶν οἰχιῶν ὑμῶν, ““λὴν ἐν τῷ ποταμῷ ὑπολειφθήσονται. 

᾿ς 

ὶξᾷ 

Ὃ δὲ εἶπεν, εἰς τό. 
αὕῤιον" εἶπεν οὖν, ὡς εἴρηκας' ἵγα εἴδης ὅτι οὐχ ἔςιν ἄλλος «πλὴν Κυρίου. Καὶ περιαιρεϑή- τι. 

σοντὰι οἱ βάτραχοι ἀπὸ σδ, χαὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν, χαὶ ἀπὸ τῶν ἐπαύλεων, χαὶ ἀπὸ τῶν 9ε- 
ραπόγτων σου, χαὶ ἀπὸ τοῦ λαοῦ σου, τὐλὴν ἐν τῷ ποταμῷ ὑπολειφθήσονται. Ἐξῆλθε δὲ 12. 
Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν ἀπὸ Φαραω" καὶ ἐξόησε Μωυσῆς πρὸς Κύριον “περὶ τοῦ δρισμὲ τῶν βαῖρέ- 

χώνγ, ὡς ἐτάξατο Φαραώ. Ἔποιήσε δὲ Κύριος χανϑάπερ εἶπε Μωυσῆς" καὶ ἐτελεύτησαν οἱ βά- 13. 

τράχρι ἐκ τῶν οἰχιῶν, χαὶ ἐξ τῶν ἐπαύλεων, χαὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν. Καὶ συνήγαγον αὐτές, ϑημῶ- 14. 
: 7 ; ρ ς Φ Ζ 

νίας ϑημωνίας" χαὶ ὥζεσεν ἢ γῇ. ᾿Ιδὼν δὲ Φαραὼ ὅτι γέγονεν ἀνάψυξις, ἐδαρύνϑη ἡ καρδία τ. 

ΠΕΣ Ἑά ὡσαύτως ουτως “ καὶ ο}] Σ χαὶ Οεογρ. τῶν Ἄσῃι. Ἐὰ Μὲκὶν ἐψίνωσ ἐδ ΑταῸ. τ. 2 ὡς) λα 13ζ. εἴρηκας] 

Α!γ.}] α 18, το, γ6. κα ἴῃ ἴεχῖυ, (πὰ μαϊσεῖ πιᾶγρο ργϊπηᾶ τηᾶπυ, Χ. - σο (ορί. δῖαν. Οὗἶτορ. Ασγπι. 1. αἰΐϊᾳυς. Απῃ. ΕΑ, εἰθης] 
λα ἷῃ ἴεχῖυ, [τὰ μαϊνεϊ πιᾶγρο, 64. ταῖς φαρμ. ἐν ταις Φαρμ. 1], τς. ιἰδὴς τς, τό, 18, ς2, ς7, 59, 73» 130, 1321. ἰδέις 7 5. τοιςεύσης τού. 

ταις ἐπαοιδαὶς γι, 83. δίαν. Μοίᾳ. πιᾶγρο ἐπαοιδαὶς Χ. πιαῦροὸ ἐν οὐκ ἔξιν] κα ἴπ τεχῖι, (δὰ μαρεὶ πιᾶγρο, 124. ἄλλος] ἀγιος 32, ς2. 
ταῖς ἡπαοιδαὶις καὶ εν 64. ἐξ τάϊς ἐπαοιδαῖς ΑἸά. Αἰεκ. ταῖς (δῖ. Νὶς αλλος Κυριος ο Θεὸς ἡμῶν 128. αλλος Θεὸς ς3. Αγαῦ. 3. 
φαρμακείαις το. ΟΔι. Νίς. δδιαϊδεπί ἴθ πυπιετο Πηριαγὶ Ὁορί. 5ιαυν. Αττῃ. 1. Κυρίου] Κυριος ΝΙ], 14, τό, 29, 32, ς2, ξς4) ς5,), (7, ς8, χ.σ7 
Οὔτ, ανήϊ. τὰς β. ἐπὶ γὴν ΔΙ.) ρτο ἢὶς εἴ ῥτο 5 φὰς ἢἷβ ἱπῖοι-ὀ ζ9, 71) 72), 73ν 78ν 118, 131. Αἰεχ. (τ. Νίς. εἰ ἢς ἰπ ἴδχῖι, 1εἀ 
Ἰδοοπὶ δες οὐχ ἰσχνσαιν ἀντιςηγαι τοῖς βατραχοις ς 1. γὴν} ΤῊΝ Κύυριου ἴῃ τηλγαίης, 64. Κυριου τον Θεὸν μῶν " ς. Αιᾶῦ. σ᾿. 2. Ἀγη.-. 

Φὴν 14.) 10) 18, 19, 2ς, ζ8) 44.) 579) 64, 72), 73» 759 76, 77» 84, τού, ϊ. 5. αἰδαυε. Απη. Εά. 

107, 134. Οοπιρί. Οδί. Νῖς. ἐν στάση γὴ Ὧ9ρ. ἐπὶ τᾶσαν γὴν ΧΙ. κα Ἰοῖυπι ςοπιῃηᾶ ς3. καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν] ροηὶξ 
ΑΙεχ. Αἰγύπτου] αὐτῶν (αἴ, Νίς. «“Ἐρξ)ριίονμπε ΑΥὰ, τ. 2. τῆοχ ροΙ͂ λαοῦ σον γό. και εκ τῶν οικ. υμ. ς6, ς8, (9, 7ς, 82, 129. 
αλιῖφιε. Αεπι. Ἐά. ΑΙεχ. χαι αἀτὸ τῶν ΟΙΧ. σου ΝΠ. Αμὰρ. 1. 2. Απῃ. :. 2. δ] ϊφυδ. τς 

ΨΙ1. Καὶ ἐκάλ.} ἐχαλ. δὲ Ν1Ι, Χ, τς, τό, 18, 10, 2 (» 29,306, ἄσαι. Βα. καὶ οἰπὸ τῶν ἐπαύλ.} κα 19» 55» 59: 76, τοϑ, 11. .22.2 

23, 53) δὴν ς» 57» 58, 64) 73) 73» 74. 75» 77» 78, 84) ὃς) τού, το7γ,ΘὨ ὐΟμρὶ. (ορέ. κ ἷπ ἰεχῖυι, (δὰ μαρεῖ ππᾶέρο, Χ, 64. καὶ ἐκ τῶν εν. 
1οβ, 118, 148, 131, 124, 13ς. ΑΙὰ, Οαι, Νὶς. δίαν. κα καὶ Θεοῦ. 14) 16,2ς, 32, ς2,) (4) τό, ς8, 73, γ8, 129, 131. Αἰεχ. (δῖ. Νῖς. 

Ἀπὴ. τ. 2. εἰίᾳυς. Απῃ. Ἐά, εἶπεν) αὐτοῖς ΨΙΠΙ, το, τοβ, . ἐ σου ὃς. μιαθεῖ σου πιᾶγρο Χ. « τῶν Αγδρ. 3. καὶ αχὸ τῶν 
τ18. Οεἦρ. ἱ, 3οι. δῖαν. Οἴτγος. σός. εὔξασϑε] ἢς ἴῃ οἰαγαῶ. ϑερ. σου καὶ ἀπὸ τοῦ Δ. σου] κα 7ζ.- , καὶ ἀπὸ τοῦ λαξ σου}, ν΄ 
τοΐποις Αἰεχ. εὐξι ((ς) 1Π. τοροσεύξασϑε, υἐ νἱάείιν, ΤἬεοάοτες, 
ἢ, 147. πατρὶ ἐμοῦ} υπὲρ ἐμοῦ 32. ,, 15» 199 72, 1ο8, 118. 
(οαιρί. Αταῦ. τ. 2. Αστῃ. :. δίφυς. Αστῃ. Ἐὰ πρὸς Κυρ.} προς 
τὸν Κυρ. 180. (οπιρὶ. ἤὺ εχ ᾿οτῦ. ς6. τὸν Κυρ. 74, 84, τού, 107, 

114. περιελέτω) αφελεέτω 30. εἴ ἔς ἴῃ γηδτρὶπε Χ. σερὶ ἔλει (ᾶς, εἰ 

ἦῃ 81115 ςοιῃροῦτϑ ἴζὰ εϊυηρεζε (οἷεῖ) 72. ἀπὸ τοῦ), ἐὠπὸ Οὔς. 1]. ς. 
ἐμοῦ λαοῦ} λᾶου μον 1ξ, 19, 53») ς8,) 71) 72) 759 τοϑ, 118, 128, 129. 
(οὶ. Οὐ. 1. ος. δῖαν. σεοῦξ. Αππὶ. :. 2. αἴϊᾳφυς. Ασγηϊ. Ἑὰ. 
ἐξαποςελὼ} εἐξαπορελλω 14) τό, 2ς, ς7, 73, 78. Οεῖ. Νίς. αὖ- 
τοὺς} τὸν λᾶον ὟΙΙ, Χ, τῷ, τς, τό, 18, 2ς, 29, 30, 32, ς2, 53) ζ4, 

ςς, τό, ς7,) 58, (9. 64. 71, 73» 74. 76, 77, 83. 84. τού, το7, 1τοβ, 
118, 129, 130, 131) 134. (οΙΏρ]. ΑἸά. Αἰεχ. (καῖ. Νῖς. Οτῖσ. 1]. ς. 

Οορί. Αγ. 1. 2. δἷαν. Οεογρ. Απῃ. 1. 2. αΐψυες. Ασηι. Ἐπ. τῶ 
λαὼ (ἔς, Αιϊξ πεῖῶρε ἱπ ἀγομεῖγρο τὸ λαῦ) 72. τὸν λᾶον σον 758. 

πλὴν ἐν τ. τ΄. ὑπολ.)] αὶ 71, 107. κ ἐν 78. τῷ ποταμῷ} κα τῷ 
ξς.  ἡΠς Αὐτὰ. τ. 2. αἰΐαφυο. Αγηι. Εά. ὑπολειφθήσονται} 
Ἔ καὶ εἰπε Φαραω, ἐγώ ἐξαπογέλω ὑμᾶς καὶ ϑυξατε τω Κυριω υμων 
ἐν τὴ ἐρημω᾿ αλλ᾽ οὐ μακροϑὲν ἀποτένειτε τπορευϑηναι᾽ εὐξασϑε ουν 
σερι ἐμοῦ ρος Κυριον. Εἰπεν δὲ Μωυσης, ὡδὲ ἐγω εξελευσομαι ἀπὸ 
σου και ενξομαι ὥρος τὸν Κυριον, το. -Ἐ οαάεπ,, πὶ αιοά Βαῦεας 

τω Ἄυριω Θεὼ εἴ μαχραν, 118. -Ἐ ελάσπι, πἰἢ ᾳιοά δδίσεαῖ ϑύυσατε 
Κύριω τω Θεω ὑμῶν, εἰ ἀποτενειτε ἐν Τὴ ἐρήμω σορευϑηναι, το. Μ᾽ άς 
εἴ Ποηΐεγ Τφοπηπι 28. ὑπολειφϑήσονται]) γεϊαφμαπίμν ϑἷδν. Οἴἶζορ. 
εογρ. Αττῃ. τ. δἰφυς. Ασπὶ. Εά. 

ΧΙ. Ἐξηλϑὲ δὲ] α δὲ Θθοτσ. 
σεγμπὶ Ατῦι. 2. αἰϊΐᾳιε. Αὐτῃ. Εά. 

εἴ ἐχίυϊ δἷλν. Οἴτοζ. εἰ εχὶν 

ἀπὸ ᾧαρ.) πάρα ᾧχρ. τι8. 
ἐδόησε} ἀνεξοησε Ν]], 14, τς» τό, 18, 10,2 5, 29) 32») 52, (3. 9 ξξ, . 

56, ς7, 59, 64,71) 725) 73. 7457 55 76» 77» 78») 84. ὃς, τού, το7, 1τοϑ, 
καὶ ϑύσωσι] καὶ ϑνσουσι Χ, τς, τό, 64, 73) 74) 77. 8. τοῦ, 1290. 118, 128, 131, 134. Οὐρὶ. Μωυσῆς 25] α 129. τοῦ 
131. ΑΙά, Οτῖρ. 1. ς. -“Ἐ ,πεννβεία Ατδῦ. 3. μἹ (πονίβεεπε ὅϊλν. ὁρισμοῦ τῶν β.} τον ἀφανισμου τ. β,. 32. κα τοῦ ἰπ΄ ἴοχίυ, 764 [ναθες 
Οἴεοσ. τῷ Κυρίῳ] κ τῷ 1Π| ΝἼΙ, Χ, 14. τς» τό, 18, 25» 52, ηᾶῖσο, 134. Μάενι α (ε ἀσίασι ἐς Καπὶς (ορῖ. Αταῦ. 3. ἐταξ- 

ςς, .8, 64, 725) 73» 78» 77» 78» 84» τού, 107, 128, 130, 1319) 134) 
135. Οοιρὶ. (κε. Νῖς, Οἷς. 1. ς. Θεοῖς. Παρεῖ τῷ ἱπ οβαγαξι. 
εὐϊμοτε ΑἰεχΌ -τ Θω αυτων ςό, 129. Κζυριω τω Θεω ἀντων ςΆ. 

ΙΧ. Εἶπε δὲ] α δὲ Οοορ. εἰ ἀϊκὶε Αττα. τ. 2. αἰΐφυς. Αγσηι. 
Ἑὰ, πρὸς Φαραὼ) τω ὥαραω 13ς. καὶ Ααρων σρος Φαρ. ςΆ. 

τρός μεὲὶ πρὸς ἡμᾶς ς1. »ειίλί Αταρτ, δίαν. Μοίᾳ. εὑξομ.] 
ευξομεϑα 43. εὐξωμ. 75. Ἀπιδτ. καὶ τιιρ}} α περὶ ΡΗΐο !, 

16. καὶ τοῦ λαοῦ 48] αὶ 14) 1ό, 19, 25) ξ2) (4) 57) 73» 78χ 
τι, τ11:. (δι. Νις. ῬΏϊο 1. 56. καὶ τσερὶ τοῦ Δ. σου 11, 32. ς1,) ζζ, 
ς6, 64, 84) τού, το7» 131. (ουιρὶ. Απηδε. ϑίαν. ἀφανίσαι τὰς 
βατρ.} του αφανισαι τ. β. )ς. κ«ἰ εχέεγπείκει Ἰοναίπμς γαπας ΑΥΛΌΓ. 
μιί ἐχιεγε ΜΡ ΝΥ γαπξ 5ἷλν. Μοίᾳ. 
ς1. καὶ ἐκ τ΄ οἰκ. ὑμ.} αὶ 53. 
Οοιρρὶ. οἰκιῶν) δικῶν τ8ς. 
βηρυϊανῖ ΑΥᾺΡ. 1. 2. 

ἐκ τῶν] απὸ τῶν τ) 32. 
οἰκείων 130. 

ποταμῷ} -ἢ ἐς Ατὐτι. 1. αἰϊΐᾳυε. Αγηι. 
Σὰ. - ἡ ίε εἰΐαρε Αττα. ἃ. 130, 134. Οοπιρὶ. ΑἸ4ά. ἐξωζεσεν τοβ, 118. απωζεσεν 35. ἢ γ5] .- ,»τῚ 

Χ. Ὃ δὲ εἶπεν] γείῥοκάϊε Απιδτ. εἰς αὔριον) εἰς τὴν ἀνρ -ἢ αὐ ἐϊ]ϊ Οορι. Ατρ. 3. 
ς3. κεἰς 16. εἐπαυριον τοό. εἷπεν οὖν] οἱ δὲ εἶπαν ς3. - Μωυ- ΧΥ. ᾿ἸΙδὼν δὲ} α δὲ Θεοτρ. Αὐτὰ. σ. 2. δίφυς. Ασπι, ἘΔ. εἰ υἱ- 
δης 71. εἰ ἀἰκὶε ὅιλν. Οἴσορ. οὲ ἐδΐε ἀἰχέε Ασα. τ. ἃ. αεἰδφῃις::Ὠ δ Αυξ, γέγονεν) τἰ- ἡ Οορε. ἀναψνξις}) -Ἐ εἰ χακάϊεπε 

τοῦ λας 9] σαντος του λ.. 

ὑμῶν} ἰπ παρ. ἢ ϑίμων. ,39, 64, ὃς, τοβ. 

ατοὸ] ἐπαταζξατο (ἢς) ς3. Φαραὼ] τω ργβπιαπι εχ οογγεξξίοῃς, 
82. τω ᾧχρχω Υ]], Χ, 14. τό, 18,2 5» 53» 559 74. 77. τοῦ, 1079,.128, 

131) 124. ΑΓΔ. 1. 2. ΑἴΠΊ. 1. 2. δἰ ϊΐφιιθ. Αὐῃῃ. Ἑά. εκσι Ῥήατα- 

, ὁπ δῖαν. Οἰἶϊγοξ. οἐ ἧς ἴῃ (οάϊοε (Ἰςεῖ ἴα Βαϊίοπε αἱ Ψ αι.) ὕορι. 
ΧΙΙΠ]. Ἐποίησε δὲ] “τεὶε μα Οεοτρ. 

ϑαπερ)] καϑα 19, 108, 118, ΑἸ4. καϑὼς 75», 135. εἶπε] καὶ (Π0) 
130. ἐκ τῶν οἱκ.} αἴο τῶν οἰκ. 13ς. κα Οὐρῖ. κα ἷπες οἴπὴ 144. 

ἴῃ σομ)πηδῖα 72. οἰκιῶν] οἰκὼν γ.5γ134. -Ἑ αὐτῶν ς3. δίαν. Οἴτορ. 

καὶ ἐκ τ" --καὶ ἐκ 29] α αἰϊεγυῖτα ες φυδ ἰὶς ἰατεγδοεπι 1206. ἀγρῶν] 

Κύριος] α 9. κχ- 

᾿ς ἢ ἥἤογασι δἷδν. 

ΧΙΨ, συνήγαγον) συνήγαγεν γό. αὐτοὺς} -Ἐ εἰ τοπ)οοεγμπὶ 
ἐ]1α: (ορῖ. ἐδίας εἰ ονῖπε ἦος Αταῦ. 1. 2. ϑημων. ϑημων.} κα αἱ- 

ἴετι!πῈ ς3, 57, 58, γ5, 78. ϑειμων. ϑειμὼν, .130. (ὐοπηρὶ. ϑέμων. 
ϑυμων. ϑυμὼν. 30. σωρηδὸν 32. 

᾿ 

“ 

ὦξζε- ἐγ. ἐ τ γ)" 
σιν] ἐπωζεσεν Χ, τ8, το, 20, ς3ν 46, 74. 76, 83, 84, τού, 128, 129," 

ν 



Ε ιΐ Ο 

ΧΕΦΟΨΙΠΠ. 
ρᾷ φΦ φ 9 4 ΄΄ 

16. αὐτοῦ, χαὶ οὐχ εἰσήχουσεν αὐτὼν, χαϑάπερ ἐλάλησε Κύριος. 

18. 

1φ- 

τς π.. εἴ ᾳυδ: 1Ϊ5 πίε )άςεηϊ 72. 

Δ Ο Σ. 

Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, 

εἶπον ᾿Δαρῶν, ἔχτεινον τῇ χειρὶ ΤῊ ῥάβδον σϑ, χαὶ πάταξον τὸ χῶμα τῆς γῆς" χαὶ ἐσον]αι σχνί-- 

77. φες ἐν τε τοῖς ἀνθρώποις, χαὶ ἐν τοῖς τετράποσι, χαὶ ἐν πάσῃ γῆ Αἰγύπ]ε. Ἐξέτεινεν ὃν ̓ Ααρὼν 

τῇ χειρὶ ΤῊ ῥάθδον, χαὶ ἐπάταξε τὸ χώμα τῆς γῆ χαὶ ἐγένοντο οἱ σχνίφες ἐν τοῖς ἀνθρώποις, 

ἔν τε τοῖς τετράποσι, χαὶ ἐν “παντὶ χώματι τῆς γῆς ἐγένοντο οἱ σχγίφες. Ἐποίησαν δὲ ὡσαύ- 

τως χαὶ οἱ ἐπαοιδοὶ ταῖς φαρμαχίαις αὐτῶν, ἐξαγαγεῖν τὸν σχνίφα, χαὶ οὐχ ἠδύναντο" καὶ ἐγέ- 

γον). οἱ σχνίφες ἕν τε τοῖς ἀνϑρώποις, κα χαὶ ἐν τοῖς τετράποσιν. Εἶπαν ὅν οἱ ἐπαοιδοὶ τῷ »- 

δάχτυλος Θεοῦ ἐς! τοῦτο" χαὶ ἐσχληρύνϑη καὶ ἡ χαρδία Φαραὼ, καὶ οὐχ εἰσήχεσεν αὐτῶν, χ 

ἐλάλησε Κύριος. 

ἄζσχερ 

Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ὄρθρισον τὸ πρωΐ, χαὶ ςῆϑι ἐναντίον Φαραώ" 

χαὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται ἐπὶ τὸ ὕδωρ' χαὶ ἐρεῖς πυρὸς αὐτὸν, τάδε λέγει Κύριος, ἐξαπόςειλον 

Ἀταῦ. 1. 2. ἰξαρύνθη ἡ κι} ἐδαρυνε τὴν καξδιαν ΨἼΙ, 74) 78» 84, 
1τοό. ργαπιϊτῖῖ ὦ Αυψ. αὐτῶν) αντω ξ9. ἐλάλησε] εἰπε 

ς3. 66, 129. ὥς πιδῖζγο ςῆ. -Ἐ αὐτοῖς Χ, 18. Κ᾿ οιος] ο Κυριος 

74. 
ΧΑ. 

ἄσιι. Εὰ. 

3. α74.. 

Εἶπι δι] , δὲ Οτοτα. ἐν ἀϊχιρ 5αν. Αγπι. 1. 2. αἰϊφυς. 
Κύριος) α ἃς: εἶπιν ᾿Ααρὼν)] - τω αδιλφω σὸν 

εἰπὸν τρὸος Αχρων, (οἷ τῆρος ρυπέϊ!ς ἔργα ποιδῖῃγ υἱ 
ἀεϊεπάυπι, 84. τῇ χηρὶ}) ς εχ ςοῖτ, ἰςά ρῥείπιο, υἱὐ νἱἠεῖυγ, τὴν 

χερα, 7... ».α76. 1 σὸν 14. 16, 33, ς2, ς4) ς7ν 64) 73ν 74. 77» 
58, τοϑ, ι18,. 111. (δἵ, Ν)ς. (ορῖ. Ατῶῦ. τ..2. 3. Οοογ. Ατηι. 1. 

αἰἴᾳαυς. Ατπι. Εή. βῥαδδ. σον] α φὸν γ4,) 84, 118. ΑἸ. 3. 
Θεόν. Απη. τ. δϊσυς. Απῃ. Ἐφ, τὸ χῶμα) τὸν χουν 312. 

τῆς γ5.]  Αταῦ. 1. ἔδοιἾα.) ἐεκαι ΚΙ. Οεοῦς. Αστι. τ. ιν διδφυς. 
Ἅπηῃ. Εὐ. φσχνίφιςἾ σχνιπὶς τῷ, 15) 16, ἃς, 32) (2, ζᾳῳ τό, ς)ι 
48. ζ0, γῖ, 74. 73, 77, 78), 83) ὃ 128, 1205)131, 13. (πρὶ. ΑἸά. 
(χι, Νὶς. σκνηπις ς3» 76. κα δος εὐπὶ (44. ἰη ςοιζηπιδῖε τοϑ. [2- 
δεῖ 'ἰπ πυεσο Παξυϊλτὶ Οεοις- ἕν τε τοῖς} α τέ 1) τό, ἃς, 32) 
ς2, ς7) 77. 78, 83, 111. (κι. Νὶς. δίαν. Οἷἶσοζ. εχὶ τοῖς 14) 130. 

ὦ τε -ἰν πάσῃ], ῥτίτλδ εὐπὶ (44. ἰπ φοπηπιδῖε 118, α Ῥεπιὰ εἴ 4.28 
Ἰὰς ἱπιε δος Ο(οηιρὶ. καὶ ἐν τοῖς] καὶ ἐν τουτοῖς ὃς. κα ἐν τοῦ. 
τετράποσι) τετραποδοις ς3, 72. ϑιραποσιν ([ς) 130. εοογίὀμε 
δίαν. Οἴτοξ. Ασα. 2. δ φυς. Αἰτη. Εά. τετραπ. καὶ ἐν] τι- 
τρατ. καὶ «κι Φχραω καὶ ἐπι τοὺς ἀντου (ἢς) καὶ ἐπι τους ϑεραποιΐας 
ἀντου χαὶ ἐν παντὶ τ χωματι τῆς γῆς “γένοντο οἱ σχνιτις ἐν ῶ. 8}. 
εἰ ὥς, πἰῇ φυοά ἱαρεδὶ τοὺς οἴχους αὐτοῦ, Αἰά. ρεζογίὀκι εἰ Λιῥὲσ 

Ῥλαναονεῖν εἰ ἄοπαρε εἼκ4 εἰ μσυοι ον: “1 οππέπε βκίνενέπε [τὰ ει ρέ- 
«ἰϊενΐκ; πα δῖλν. Οἴγος. α καὶ Ατῦ. ι. 2. τιτράπ.-τιτράπ. 

ἴῃ ςοπη. 17] α αἰδεσυῖγ. εἴ αυα 5 ἰηιετδοεηϊ ς2, 74. κα εδάεπὶ ἰδ 
ἰεχίιι, (φὰ μλυεϊ πιλγξο δά ἱπιιπὴ ραρίπα, 64. εδώεπι (υρρίενλι Ἑάϊτοε, 
Ολι. Νίς. καὶ ἐν τ.} α καὶ )ς. δίαν. Οὗτος. πασὴη γῆ Αἰγ.] 
τ. τῇ γη ΑΙ. τς, (0, 72) 74. ἈΠ}. 1. τὶ. γη Αἰγνττὼω ὟἼ], γς, 
1ο6. “παντι χωματι τῆς γῆς καὶ ἐν π΄. γὴ Αἰγ. 12:8. παντὶ χω- 

μᾶτι τῆς γης Αἰγ. γ6. εἴ ὥς, ο΄ φυοά ποῦεαηι “Ἐκ γρηίογα ΑΤπτι. 

4. δίαυς. Ἄπη. ΕἘὰῤ. ονηδε, ρμνίνετ δ Ἐργμὶ ορ. Ἐ καὶ 

ἐποιγσὲν ουτως 8, 72. Ατῦ. 1.2. Ἐ καὶ ἐποιησαν οὐτως 1 ζ) 

1128. 

ΧΥῚ]. Ἐξίτεινιν ὅν] ἐξῆκινε δὲ 12. χαὶ ἐξέτεινε 72,7). ᾿Ααρ. 
τῇ χ.] τὴ χ- Ααρ. ιοό. τῇ χερὶ) Ἔ αὐτον τς. Α΄τδῦ. 1. 2. 3. 

Οεοῖζ. Απη. 1. 2. δΐφυς. Αστι. Ἐώ. τὴν ῥαδδ.} -- αντου ςβ, 
22. ΑΙΔΡ. 1. 2. 3. τὸ χῶμα) ταν τὸ χωμὰ 145, τό, ἃς, ς7ν 73) 
27. 78, 130, 131- ἐγένοντο 1} , τό. μδρεηῖ ἐπ πυπηετο ἤὩ- 
φυϊλεὶ Αττη. 1. 2. αἴφυς. Ασπι. Ἐλ. ἐγίν. τ" --ἰ γῶ. 29]. αἰϊεῖ- 

οἱ σχνίφες) α ὁ, "ς. Οεοῖσ. οὲ 
σχνίπις 13. 32, τύ, ς8, ζ9, 72, 110. (οιορί. Αἰά. (δι. Νὶς. Οτες. 
ΝΥΩ͂. ἴῃ (αι. Νίς. ἱ, 641. δῖαν. Οἴἶτοζ. οἱ σχνηπις ς3. α΄ἱ δχνι- 

«ἰς ((ς) τ΄ῳ, τό, 2ς, 54) 73» 77» 131. εν βαα τέρεπίε: ὅγτ. ἰδεῖ 
πῃ ἤυπκτο Πηρυϊατὶ Αττῃ. 1. 2. αἰΐφυς. Ατπι. ἙἘά. - ἐν πᾶσ γη 
Αἰγνετα ὟἼ], Χ, 71, 7). ἦν σαση Αἰγυπτω γό. ἐν τοὺς ) ἐν 

τε τοῖς 14.) 19) 1ό, 18, 4ξ) 53, 54) ςζ, 66, ς7» 74. 77ν 78, 82) δῳ 
τού, τοῦ, 108, 118, 128, 129, 130. 131, 134. Οοπρὶ. Αἰά, Αγαῦ. 3. 

ἶν τι τοῖς] καὶ ἐν τοῖς ΝῚ], Χ, 14, τς, τό, 18, 2ς» 30, 53» 54, ςς» φὅ,. 

47» .8, (9, 73, 78» 78» 82,) 84, τού, 107, τοῦ, 118, 128, 120, 130, 
᾿ ΣΆ1) 134) 11ς. (οιρὶ. Αἰεχ. Ατγδῦ. 1. 2. στη. 1. αἰϊίφψυς Αὐστῃ. 

Ἑὰ. , τι 8ῖλν. Οἴἶτοξ, τετράποσι] δεοογίδα: δίαν. -Ἐ δι ὁ»ιπὶ 

μεΐνετε ἱετια Αταῦ. 1.2. τ ἱπ οὶ τα “Ἔχ γριὶ Θεοῖς. ΠΣ “ 

ἐπ Ῥλαγαονενι εἰ ἐπ ἴϑπεο ον: εἰ ἴπ (τὶς εἶκε δίαν. Μοίᾳ. καὶ ἐγ 

παντὶ χών. τῆς γῆς ἰγ. οἱ σχν.} καὶ ἐν πτασὴ γῆ Αἰγνττε ΕΥ. οι σχν. 
19, 7.) 108. ΓΏΆΓΣΟ βδδεῖ νυεὶρὶδ ἰοθίοηϊα, οἱ νἱάεῖυτ, δι}118, καὶ 

χαι ἐν τασὴ Αἰγνπτω 

χαὶ ἐν τ. «- ἐγίν. 

“ας χοὺυς τῆς γῆς ἐγίνετο εἰς σχνιξα, 6.. 

ἄς. ᾽ς. και εν σασὴ γὴ Αἰγυπτο: ὅς. τι8, 
σκχνηπις τν ὥαση τῇ Ὑ Αἰγύπτου :3. εἰ ονιπὶ; ρνίυὶ: ἑεσταν ἐπιρίεεν: 

ἐγαν ῥεαϊϊεκὶ! δῖλν. Μοίᾳ. κα παν 13ς. κ οπιηΐδ θογσρ. ἐγ. οἱ 
σκνίφις) α 75». 77ν τοῦ, τοῦ, 118. Απῃ. 1. 2. δἰίφυε. Απῃ. Ἐάΐ. 
α δὶ 82. εγ. οἱ σκνιπις 1], 1ς,) 16, 32, ςς, τό, ς7, 48, ς9, ὅψ 72» 
28, 129. 130, 1119. 11ς. (οπιρί. ΑΙά. (αι. Νίς. Ατὰθ. τ. 2. εγ- 

αι σκνιπὶς 14. 16, 2ς, 52) 4, 111. Ἔγ. σχνπες 128. χαὶι εγ. σχνι!- 

πις 84. ρμεπιητυηῖ καὶ αυοαὺς τό, Δς, 74, 134. εν τσὴ γ5. 

Αἰγύπτου 11, ας, 18, 49, 32) 4, ςς, (6, ς7, 48, 64, 72, 74) 78, 82. 
84. 118, 129) 110, 131, 134. 132ς. (οπιρί. Αἰά. ΑἸεχ. (κι. Νις. 

Αγαδῦ. 1.2. δν. Μοίᾳ. Ἐ ἐν σασὴ τῇ γη Αἰγνττα τό, ας. 
ΧΥ]Π. Ἐπ.:-ἰπαοιδοὶ] καὶ οἱ ἐπαοιδοι ἐποιησ. ὡσαυτ. 72. εἰ 

βεσναι ἂς. ϑιν. Οἶχοσ.υΎ δ1) α Θεοῖς. Αππ. 1. 2. αἴπαυς. ΑΥπ,. 
ΕΔ. ὡσαύτωςἾ οντως τό. καὶ οἱ ἐπ.) α καὶ γ4. ϑ8ἷλν. Οἴἶτος. 
Οεοιζ. Ἔ τῶν Αὐγνπτιων 49, 53, ς6, γ6, 129. Απῃ. 4. αἰϊίχυς. " 
Απη. Ἑά. ταῖς φαρμ. αὐτ. ἰξαγ.} ἐξαγ. ταῖς φαρμ. αντ. γ8. 
α ταῖς φαρμ. αὐτ. Οοοῖς. 
τό, 18, ςς, 11ς. ΑἸά. διαδεῆς ἰῃ πυπιεῖο Πηρυϊατὶ Οορι. δίαν. 
Οἰἶτοζ. Ασπι. 2. ἰϊϊφις. ἄστη. Ἑά. ἔξαγ. τὸν σκν. καὶ οὐκ η8.] 
χα! ουκ ηδ. ἐξαγ. τ. σκν. γ6. 
τονς σχνιπᾶς ζ09. δᾶν. τὴν σχνιφα 118. τὸν σχνιπὰ 14. 1ς, τός 

35) 32) ζ2) (4) ε6, 74. τού, 131) 134, 13ς. (οπιρὶ. ΑἸ4. (δῖ, 
Νῖς. Οτες. ΝΥ Ω͂. ἴω δι. Νὶς. ἱ, 641. τον σχνιῷαν 131. τὸν δκχνῆ- 
τὰ ς1. τὸν σχνιπη, (δὰ ἔΠρεν ἡ εἰ α {ρταίςρτυπι, 84. ἡδύ- 
γαντο) ἐδύναντο 14, τό, ς, ς7, 64. 73, 84) τού, 134. ἐδυνοντο ᾽ς. 
ηδυνηϑησαν ς3. εἰ ἢς ἰπ ἴεχζυ, (οὰ ηϑυναντο ἰπ πγᾶτζ. 120. 
ἐγ. εὐπὶ 44. ἰῃ ςοπηπιλῖς}) αὶ 19, ς3ν τού, ει. 

.Ὶ 

Χαλ 

νλ,» 

α χα! ἐγένοντο [ἈΠ Πὶ 

(Ως) τς. οἱ σχνίφες} α οἱ Οοπιρί. οἱ σκνιπες ΤΆ) 1 ς9 16, 32.) ζ2) 
ς9, 131, 13ς. (δι. Νὶς, δῖαν. Οὗτος. αἱ σχνιπὲς 2ς. λῦεηϊ ἴῃ 
ὨυπίεΤΟ ἤηρυϊεεὶ Οοοῖς. Απῇ. 1. 2. δ᾽ ΐᾳυς. Αππ. Ἐά. ἕν τι] 
τε ΙΓ, τς, ς8, 72) 82. ΑἸεχ. εν τὴ γη Αἰγυπτου ἐν τε 7ς. καὶ 
ἐν τοῖς) α ἐν ς7. τιτραάποσιν) τιτραποδοις 72. βεκογίδε: δῖαν. 

ἈπΏ. 1. αἰΐαυς. Αττῃ. Εά. -Ἐ καὶ ἐν ὥαντι χωμᾶτι τῆς γῆς 75. 

γη8. Ἔ και ἐν παντὶ χωματι τῆς γῆς ἐγένοντο οἱ σχνιῷες 74) 107, 
1224. “ἢ οδόεπι, ηἰ ᾳυοά μλῦοληι σχνιπες, ἐς) 84. 

ΧΙΧ. Εἶπαν οὖν] εἰπὸν οὖν 18, ς3, 72) 73», 78) 128. Εὐξ ἴἱ, 93. 

Αττη. 1. 2. αἰϊΐφις. Απῃ. ΕἘά. α( οὖν Οεοῖρ. εἰ ἀϊκεγκμὶ ϑίδν. 
Οἶἴτοσ. Αστη. 1. 2. δέϊφυς. Ασπι. Ἐά. δακτ. Θεοῦ ἐςι τ.] δαχτ. 
Θιου ἐξι τόυτω τοό. ϑάκχτ. Θεοῦ ἐριν οὗτος ΟΠεγί, ἢ, 761, [δὰ τῶτο 
δακτ. ἐγι Θεοῦ ΟἸ γί, ἰχ, 148. τοῦτο δακτ. Θεῦὼ ἐς! Αἴθδη. ἢ, 179. 
δαχτ. Θεοῦ τατ᾽ ἐγε ῬΉΣο ἴῃ δι. Νίῖς. ἱ, 642. καὶ ἐσκληρύνθη} 
ἐσκληρυνε δὲ ςΒ, γ2.. κα καὶ Οεοισ. εἰσήκουσεν] ἡχουσὲν τς. 
ἐλάλησε] εἰπὲν τοῦ, 118, 130. δῖαν. Μοίᾳ. ἔς πιᾶσρο ό4. ἐμ» 
εἰϊχ δῖαν. Οἴγος. 

ΧΧ. Εἶπε δὲ} εἶπεν ουν 118. 
Οἴἶτοσ. εἰ ἰϊεὶ! Αγαν. 1. 2. αἰίφυς. ππ, Ἑὰ. τὸ πρωὶ] τω 

τρωι 32, 64. (κἱ. Νίς. καὶ ς.9.] καὶ 2ς. 5ϊν. Οἷἶτορ. καὶ 

ἰδοὺ} , καὶ Χ, τ΄, 18,2 ΄ς, 20, 30, ςς, ς8, ξ9, 71, 73, 7ς, 76. ΑἸεχ, 
Οορῖ. εζφ ἐπίμε δῖαν. Οἰϊγοσ. φηνοηίανε Οεογσ. αὐτὸς} α τού. 

ἐξελεύσεται] ἐκπορευσεται 32. ἐκπορεύεται ΑἸεχ. Οορι. 

α δὲ Οεοῦσ. εἰ αἰϊχὶ δῖαν. 

ν ῳ 
του» 

᾿δωρ] βνυϊϊ τίραε Θεοῦ. -ἢ ἐς Αὐτὰ. τ. 4. αἰϊΐφυε. Απῃ. Εάὰ. 
Κύριος 43] α (ἄς) Αγαῦ. τ. μοι λατρ.} λατρ. μοι 71, 75, 76. 
Οὐξ. ἷν, 174. λατρεύσωειν] λατρενσὴ 11], 14, 16, 2ς, 29, 32) ς2, 

φ4γ 58) 57» 59) 71», 72,73) 74) 7Ὁν 70, 77) 78, 84, ὃς, τού, το7, 118, 
128, 110, 1317) 134)13ς. ΑἸά. (δῖ. Νῖς. ΟΥΐζ. ᾿. ς. εἴ ἧς ἰη τεχίυ, 

[τὰ λατρευσωσιν ἴῃ πιᾶτρ. 64. λατρευσει ς3. λατρεύσωσιν ἰῃ ςἢ-- 
τδΐι. ταϊβογε ΑἸεχ. ἐν τῇ ἐρήμῳ} “14. 155 τό, 2, 29, 30, 32,. 

ταῖς φαρμακίαις] ταις φαρμακειαις ᾿ 

κν’ “21 τ 

715 ,Δ4ϑὍ,᾽. 

γ,7! 

“4 
[2 

1. 
“1 φ 

}"͵ γ “ 

7 

τὸν σχνίφα] ταις σχκνιπες (ΠΏ) γαι ΄΄΄ 

ν} 

Ζ' 



Ἑ 8} 

΄Ἂς ᾿ Φ ; ᾽ ““»», ᾿ 
τὸν λᾶον μου, ἱνὰ μοι! τ τσ Εν τῇ ἐφήμῳ. 

Ὁ Δ Ο Σ. 
ΚΦ. 11, 

Ἐὰν δὲ μὴ βούλει πλρεόξταῃ τὸν λαύν μου, 
ἰδοὺ ε “0 Ὁ ἐξαποςέλλω ἐπὶ σέ, χαὶ ἐπὶ τοὺς ϑεράποντας σου, χαὶ ἐπὶ τὸν λαΐν σου, χαὶ ἐπὶ τοὺς 

οἴχους ταν, χυγόμυιαν" χαὶ πλησθήσονται αἱ οἰχίαι τῶν Αἰγυπτίων τῆς χυνομυίης, χαὶ εἰς τὴν 

ἢν ἐφ ἧς εἰσιν ἐπ᾿ αὐτῆς. 
ΕΣ 3 35 39 ν»Ὸ 3 33 ἢ,» )»)» » μ“4ς ᾽ὔ Σ ἴδ ., ᾽ιι. 7. τυ ζ' ε ᾿- 

μου ἐπεςιν ἐπ αὑτῆς, ἐφ᾽ ἧς οὐχ εςαι ἐχεῖ ἢ χυνομυια" ἱγὰ εἰδῆς ὁτι ἐγὼ εἰμι κύριος ο Θεος 

“σΠάσης τῆς γῆς. 
δὲ τῇ ἄυριον ἔςαὶ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς. 

Καὶ παραδοξάσω ἐν τῆ ἡμέρᾳ ἐχξίνη τὴν γὴν Γεσέμ, ἐφ᾽ ἧς ὁ λαός 

Ν , Ν ΙΧ », “,]ΜὋ»Ἔ ἊὉ Ὡς Ν ΞὉΝ Ζ΄ ΡῈ ρ ν᾿ 

Καὶ δώσω διαςολὴν ἀνὰ μέσον τοῦ ἐμοὺ λαοῦ, χαὶ ἀγὰ μέσον τῇ σὰ λαοῦ" ἐν 
δ ΄’ Ν . ἢ Υ̓́ ἯΝ Ζ΄ ε ΄ 
Εποίησε δὲ Κύριος οὕτως" χαὶ “παρεγένετο ἡ χυγόμυια 

ρῸ , Ε)4 :ο μ᾿ 3 »" ἯΝ "“ "“" 

“σλῆσος εἰς τὰς οἴκους Φαραω, χαὶ εἰς τὸς οἶχες τῶν θεραπόντων αὐτϑ, χαὶ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν 

Αἰγύπ]ε" καὶ ἐξωλοϑρεύϑη ἡ γῆ ἀπὸ τῆς χυνομυίης. 
λέγων, ἐλθόντες ϑύσατε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν ἐν τῇ γῇ. 

᾿Εχάλεσε δὲ Φαραὼ Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρῶν, 

Καὶ εἶπε Μωυσῆς, οὐ δυνατὸν ψενέσ- 

ψα! ὅτως" τὰ γὰρ βδελύγματα τῶν Αἰγυπ]ίων ϑύσομεν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμών' ἐὰν γὰρ ϑύσωμεν 
τὰ βδελύγμοαα τῶν Αἰγυπ]ΐων ἐναντίον αὐτῶν, λιϑοξοληθησόμεβα. 

52, 54, 5ζ,), .8, (9, 71, 73, 73) 74. 75» 77» 78» 84. 8ς, τοῦ, 107, 
118, 131, 134. 11ς. (δἵ. Νὶς, ΑΥΔΌ. 1. 2. ΑΠη. τ᾿ ὡς ον ΑΥΠῚ. 

ἙἘὰ. , ἴῃ τόχαι, δὰ Παδεῖ πηᾶσρο, 6. 

ΧΧῚ. Ἐὰν δὲ] εἰ δὲ ς3, 75, 82. , δὲ Θεοῦ. βούλ. Ἰξαπ 
εξαπ. βουλ. γς. βούλει} βουλὴ Χ, τό, 18, 29, ς3, 5.) 59, 64. 

)ϑν 107, 1207 1305) 131) 1325. Οοιηρὶ. ΑἸεχ. Οτῇσ. ἵν, 174. λαόν 
[00] «μὸν 290. (ορῖ. Αταδ. 3. ἐξαποςέλλω) εἐξαποςέλω 19, 30, 
32γ 12) 50) 74.130, 11ς. (ὑαῖ. Νῖς. δῖαν. Αγ. :. αποφςελλω 18, 

ςς.-. αποςσιλω γ2. (οπιρί. (ορῖ. επαποςέλλω Χ, τ18. επαπο- 

φέλω 20, ς8, 82, 84 ὃς, τού, 1ο7, τοϑ, 13. επαξω ς3, τό, 129. 
ϑεράπ. σο}} - καὶ ἐπὶ σασαν γὴν Αἰγύπτου 18, ξξς, 74. 75» 8... 

, τοῦ, τοῦν 134. οἴκους Ἷ οἰκείους γ6. ὑμῶν] σου τᾷ, τς, 16, 

23,39, 52) 54) 58, (8, ζ0, 64) 72, 73») 77» 131, 125. Α1]4, (ας, ΝῚς, 
Οὐς. 1. ς. Αγαῦ. 1. 2. χυνόμ.] τὴν χυνομ. ς8. Οτρ. }. ς. χοι- 
γομ. )ζ. Ἠδης Ἰεῶιίοπομι ἁρποίοϊς εἰ ἀείδπαϊε Ἡϊΐογ. τῆς κυνο- 

μυΐης] τῆς χυνομυιας Χ, 14.» 16) τό, 18, 30, 32) 53) 57» 64) 71) 72» 
74) 75, 76, γγ790 γ)8, ὃς, τού, 1ο7, 1ο8, 118, 128, 130, 131, 134. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. Οὐ. 1. ς. εἰ ἢς εχ ᾿οχτ. ςς. εἰ ἢς, {εὰ α τῆς, ς2. 
Οδι. Νς. μιαδεῖ ἴπ πύπιεσο ρ]ιγαῖ! δῖαν. Οἴἶτος. εἷς τὴν γὴν] 
ἔπι τὴν γὴν ὅ4,) 745) 7.5 845) τοῦ, 134. ΓΛΆΓΘΟ ἐπι τῆς γῆς Χ, 8:. 

εἰς τὴν σχήνην .9ϑ. -Γισὶμ 29ς. ἢ γὴ Οοπρὶ. Ατδῦ. ᾿. 2. 4. 

ἐφ᾽ ἧς] ἐφ᾽ ην 7») τοῦ. κα [44. ἴπ σοπηπιαίε τοῦ, εἰσιν] εἰ συ (Π0) 
ξ9. ἐπ᾿ αὐτῆς] ἐπ᾿ αὐτὴν )ς.- κα ϑιαΥ. -Ἐ οἱ νιοὶ Ισραηλ τρ. 

Ἔ οἱ υιοι Ισραηλ ονκ ἐςαι τοῦ, 118. 

ΧΧΊΙ]. ταραδοξαάσω) ϑοξασω γ2. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχ.] ἐν τῇ εχ. 

ἡμέρα τ10. κ ἐν Οἵ. ἵν, τ)γ4. τὴν γῆν Γισ.] α γῆν 54. ΓΕ- 
σὶμ} Γιίσσιν Χ. Γισὲὶν (οηιρὶ. εἰ ἤς ἴῃ οἰαγαές, πΐπογε ΑἸεχ. 
σώϑεη Δυρ. Ούΐαηι Θεοῖς. ἐφ᾽ ἧς 1] ἐφ᾽ ἣν ζ9, 7ζ. ἐφ᾽ 

ῃ Χ, τό, 2ς, 20, ςζ), ζ7) .8, 72) 77, 84. 8ζ. τοῦ, 134.) 135. ΑΙά, 

ΑΙεχ. εἰ ἤς ἴῃ ἴεχῖυ, ἴεὰ ἐφ΄ ὦ ἴπ πιᾶῖρ. 6. ἔπεςιν] κα 84, 
τού, το)» 134. ἐπι Αἰά, εγιν Χ, 129. τό, 18,2 ς» 30, 32, 52) 3, 
ςᾳ, τό, ςγ, 64) 72, γ6, 77. 83, 1[ο8. 129. 135: (ὐοπιρὶ. (δι. ΝΊς,. Οορί. 
Οὐεοῖρ. εςᾶιν 19. ἐπ᾿ αὐτῆς} επ᾿ αντὴν ς. ἐπ᾿ αὐτὴ 72. 

α ϑῖαν. Οἴτγορ. Οεογρ. Αππη. 1. αἰϊΐφυς. Αππ. Ἐὰ. ἐφ᾽ ἧς 2} 
κ72. ἐφ'ω γι. ἐΦ᾽ ἢ 1ζ) ζ5. ξ4γ 111, τς. Αἴοχ. οὐχ ἔξαι 

ἔχε) ἔχει ουχ ἐςαὶ 72. ὥς ἰπ ἴεχῖυ, Τεἀ ἴῃ πλαγσ. οὐκ ἐξὶν 6. οὐχ 
ἐξὶν ἔχεὶ ς3, ς8, 129. κα ἐκεῖ 71. Οεοῦρ. ἐκ ἐγξὶν τλητυπὶ Οὐ. ἷ. ς. 
ἢ κυνόμ.} κα ἡ τό, 19, 52) ς3» 73) 75», τοῦ, τ28, 130, 1319) 13. 
ἕνα εἴδης} ἱνα ἰδὴς τς, τό, 18, ς2, ς3) σύ, ς7, 04, 73νι1οὅ, 130, 
111. δες ταπῖιπὶ (0) 77. ἐγώ εἶμι} α ςΞ8. κα εἰμι. Χ, τῷ, 

τς) τό, 18, το, 2ς, 29, 305) 32) 52) ς4) 575. 045) 7225 7357 735 760ν 779 
)8, ὅ4, ὃς, τού, 1ο7, 1ο8, 118, 134.) 13ς. (οπηρὶ. Αἰεχ. (δῖ. ΝΊς. 

Κύριος ὁ Θεὸς] Κυριος Κύριος 75. Ατγηι. τ. 2. αἴἴαιε. Αγην, Ἐ4, Κύ.- 
ριος ὁ ὁ Κύριος Οτῖρ. 1. οςς ὁ ̓ Κυριοξ «ΔηΣΒΠᾺ1]. Ἰζυριος ταηζιτη Χ,, 149 

15) 16, 18, 2ξς,), 30, 52, 53, ς4) 55, 56, 57, 58, 59, 72) 73) 70, 77) 
8:, 131, 13. ἘΘΙΙΝΕῚ δίαν. Οἰἶΐγοσ. λᾶσσο. κῆρ Ἰοῦμει ά1. ΠΙΑΓΡΟ 
ο Θεος χυριένῶὼν ὃς, Θιο ος “) Θι ος χυρὶ νων 28. κ' ἡ)ριος ν 4} ριξὺ ἴων 

᾿ - γ9 Ξ ἤ 

ΑἸά, (Αι. Νιις. πάσης τῆς γῆς] α σάσης 7γ2. ΑτἸαῦ. 1.2. εν 
τς πατῶ 

μεσω ΤΊ - Ὑῦς Ὁ» 

ΧΧΙΙΠΙ, δωσωΐ ποιήσω 12. -Ἔ σοι 131. μομπανι δῖαν. ΜΙοίᾳ. 
οι. “-.οὄ.Ἴ Ὗ - ι "" ᾿ ῶ ᾿ ᾿Ἶ ΄ Ο 

διαςολὴν  ἀναφξολὴν τ11. ἀνὰ μέσον τ -- νῷ μέσον 2 ] , αἷϊεσ- 

ι),{τ. οἵ 4185 ἢ] 4 1ΠςΈΓΙας ἢ 72. ἐμοῦ λα .] λϑοὺυ μον τς.) 2. αν. 

Ἄττῃ. 1. 2. αἴμπαιθ. Αγ. Εα, λαου τ ππλχοὺ χ᾽] , αἴϊτογιῖγ. οἵ 
-.3 . ἾΝ , ν᾿ ο, » »"“ 

ατια 15 ᾿ητογίασθηΐζ ζ0. 1τ1ς. ἄνῶ μέσον 2 Ὁ 1.0 σὰ λα:) 

λλάᾶου ς3. λᾶον σον τς, 72. δίαν, τοῦς. τίη. 1. 5. αἰ αυ6, ΑΓη). 

80), 7532131, 134. ΡΠ ἱ, ς 48. 

Οδὸν τριῶν ἡμεφων ππορεὺ- 

Εὰ. ἐν δὲ] δὲ ΟΘεοτρ. εἰ ἐπ Ἀππ. τ. 2. αἰΐψυς. Ἄτην. Ἐά, 
αὔριον] ἐπανριον ς3, 56, τ59. (ὐοη!ρὶ. ἔραι] τσοιησει Κύριος τιθ. 
τοῦτο) τὸ σήμειον τουτο Χ, 14) 1ς, τό, 18, 19, 2 5. 29, 30, 32») ς2» 

ξ4γ) ξζγ) 57, 58, 50. 6. 71), 729 73ν 757 76») 77» 78) 84, 8ζ, τού, 1079 
1οϑ, 118, 128, 130, 1319 134) 13ς. Οομηρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (ας. ΝΊς. 

Οορι. Αταδ. 1. 2. δ5ϊαν. δος. Ἅπῃ. τ. 2. αἰ χιε. Ατπη. Ἐά, ἐπὶ 

τῆς γὴς] απὸ τῆς γῆς 72. αΧ, τῷ τό, 18, 29, 30, 325) 52) 54) ζζ» 
59, 64, 73» 75» 76» 775 78, 84» 85, τού, τι 118, 131). 134. (οἷς 
Νιίς. Αγϑρ. :. 2. 

ΧΧΙΝ. Ἐποίησε δὲ] , δὲ ςς. εἰ ζεεῖ! Οεοτρ. Αττη. τ. 2. δἰ Πχπδ. 
Ασι. ἙἘά. Κύριος] α τό. οθΘεος 131. ο Κύριος 129. εἰ ἔς, 
[εὰ ο δάἀάϊτυπι ἔργα [ἰἴπεαπὶ, 11]. Κυρ. ο Θεος ςΆ. παρεγένετο] 
παρεγένοντο ᾿ς. δῖαν. Οὗτος. ἢ κυνόμυια τληϑος} ἢ 74» 110. 
ἡ κυνομνια ὥληϑους τ9. εαπίπα πίμίεα ναμέα Οορῖ. Αγπι. 1. 2. 

αἴΐαις. Ατπι. ἘΔ. εαπίπα περι πιμέμας δῖαν. Οἴτορ. εἰς τὰς 
οἵἴκ. 5] α τοῦ. καὶ εἰς πᾶσαν] και ἐπι πασᾶν 7. κᾳ. ἔἰς 130. 

α καὶ ι6. τὴν γν] α τὴν Χ, 18, 30, ςς, ς8, ς9, 64, 74, 71» 82, 
84, 8ς, τού, 128, 131. 134) 13ς. Οοιηρὶ. ΑἸά: ΑἸοχ. Αἰγύτ- 
τοῦ) ἀντον 71. «Ἐργριίονιωπ ΑτΥπι. 1. 2. αἴας. Ατπι. Ἐά. κυ- 

γομυιης] χυνομυιᾶς τς, 16, 18, 19, 32) 5259 ςζ) 0) ὅμ 72, 735) 74. 

τού, 120, 130, 1319 1340 11ς. ΟὐπρΙ. ΑἸά4. Αἰεχ. (δι. Νὶς. - ἐδέης 
Αγζῃ. 1. 2. ΑἸίσυς. Ατη. Εὰ. 

ΧΧΜΝ, ᾿Ἑκαλ. δὲ] α δὲ Θεοῦ. εἰ νοταυὶ! Ασπι. στ. 2. ἈΠ σα. 

Ἀσηι. Ἑὰ. λέγων) ἜΘ Οὐρὶ. ΑΥΔΡ. ᾿. ἐλθόντες] απελ- 

ϑοντες Χ, 159 19, ς8, 72) 7ζ. 76, τοϑ, 118, 130. (οπιρὶ. δἷαν. 

ελϑόντες Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς Ργπια, 29. νῶμῖς ΓΟ ορῖ. ϑυσατεὶ] 

Ἔ μου ϊδείη δῖαν. Νοίᾳ. Κυρίῳ] τῷ Ἰζυριω 30, ζ0, 135. ααζ» 

105) 2ζ) ζ3» 55») ς6, ςβ, γ1, 725) 74» τού, 1057, 1τοϑ, 118, 114. ΟΟηΡΡΙ. 

Οδογρ. τῷ Θεῶ] ,. 135- κ τῷ 59. ὑμῶν] ἡμῶν (ῆς, εἴ- 

ΤΟΤΕ ὈΥΡορταρῇ.}) σαι. ΝΙς. ἐν τῇ ἜΤΙ α γ6. Ατγαῦ. τ. 5. -Ἐ ταὺ- 
Τὴ 352, 82. ΑΙά, (ορῖ. σέο. ἐπ μωῦγα ἦας ἴῃ Ἑάβίοπε, ᾿ἰσεὶ ἴπ 

Οοαϊοεΐδιυς ἀσε μοη μαδεδῖτ, Αἰ. ἐν δας ἰεγγα δῖαν. Ατιὴ. κα. 2. α]1}- 

αιι6. Ατ. ΕἘά. ἐπ έεσσα ἦας “Ἐξ γρέϊογεισι ]σοὉ. ἽΝῚΠΌ. ᾿π ϑεγπιοιῖα 

Ὀυ5 Αγπλεηο-] Δτηἷ5. 

ΧΧΨΝῚ. Καὶ εἶπε Μ.} καὶ εἶπαν ταηῖυτι 71. εἰπε δὲ Μ. 19, 
τοϑ. Οοριί. ϑίαν. Οἰἶγος. ἐϊχὶε ΜΠ Με Θεοῖς. οὗτως} ἀος ἐϊα 
δίαν. Οἴἶζτος. τὰ γὰρ βδλ. σδορείμαείομονι Οεογρ. 

ἴοπεμα ἀαης δἷδν. Οἴἶτορ. Α γὰρ Ὀϊεγαδ. πᾶσι ἐπ (πον βεαιίοπὶς ἰρ- 

εἰς (ῃς) Αγϑῦ. 4.. τῶν Αἰγ. 131] Αἰγυπτε το, τοϑ. ῬΉΪΟ 1, 171, 

548. Οδογς. δίδν. Οὗτος. τῶν Αἰγ. 1" -τῶν Αἰγ. 23} α αἰτεῖ- 
ὉΠ. εἴ αὐσ ἐς ἰηϊεγοεηϊ 71. ϑύσομεν)] , κ2. ϑύυσωμεν Χ, 18, 

- ϑυτωμὲν ς3. οὐ ϑύυσομὲν 19, 
72, τοϑ, 118, 120. Ατὰῦ. 3. δῖαν. ΟΥἾοσ. εἰ ἧς αἱϊφυὶϊ 1,Δτ1ηΐ. 

Ἔ ἡμεις 53) ςό,129ς. Κυρίω] α τς. ας νἱάετις, ΡΠ ἱ, 171. (οὰ 
βαθεῖ ἱ, ς48. Θεῷ ἡμῶν] ἢς ρίο Θεῷ ὑμῶν, φυοά εἴτοτε ἴγρορτάᾶ- 
Ῥδογυπι δλρεῖ Ἐά. Ναϊ. οὐϊϊ οὐπὰ σοπίεμπι (οαϊΐουπη, Βα τοι, 

Ῥαίγιιπη, Ὑ᾿ ΟΥΠΟΠΙΙΠΊ. τού. εἴ ἢς ἱπῖεγγοσαῖίνς ποηπι] 

ἢ 
ει - 

αὐο»πὶπα- 

Θεὼ ἡμων ; 

δὰ ἤιπο ἰοοιη Γοίογῖ ΠΊΑΓΡῸ 88, 410 ᾿π ϑΑΠΊ τ ηΟ 

Ἀγαὺ. 1. 

γᾶρ ϑυσ. τὰ βὸ. τῶν Αἰγ.] τὰ βδ. των Αἰγ . γὰρ 

(οὐάϊορς 1,ΔῈΠ|. 
Ον" ἈΝ 

ῬοΟΪδ ςοπηηηῆα 23 {ἐδ αι. ΠτῸΓ, εῶν γαρ! ἐὰν δὲ τ1ζ. 
Ν ᾿ 

λ γὰρ (ξογῷ. 
Ῥ Ά ἐς ( δ δ Ἶ͵ Ω. Ἀ 

υσ. 2ζ. γὰρ τὰ [β6. των Αἰγ. συσ. 14. τό, ς4) ς 7. 73ν 1311. (ὑαζ. 

Νις, ϑυσωμεν) ϑυσομὲν τοῦ. Ὁ Κυ ριῷ τὼ Θεὼω ς8. παθεῖ 

ΓΠΔΓΡΟῸ ΓΙ ΠΊΩ ΠΊΔΠῚ Κυριω τω Θεὼω ἡμῶν Χ Ἢ εδάσαι Ογτ. ΑἹ. Σ, 
9] .5] γ δ 

δ,ληϑησόμκεϑα Ὁ λι- 

. ΔΆ 

Ραγῖε Ργ πγᾶ, 20. τὰ [2οελ. 

εογϊβεία ἈΑτγαὺ, 2. 

Ἔ μον βείοι δῖαν. ΝΙΟΙα. 
᾽ “Ὑ 

αΌΤΩΥ] ὥντον 72. λιϑοῦ 

σὶς 



Ἑ βεαῷ 
ο-Ὁ 

βιακᾷ 

ΚΕΦ. ΥΠΠ. 
. ͵ ( ως . ρὸ “ε".- ' ΄ »" Ν ὰ 

28. σόμεθα εἰς τὴν ἔρημον" χαὶ ϑυσὸμεν τῷ Θεῶ ἡμῶν, χαθάπερ εἶπεν Κύριος ἡμῖν. Καὶ εἶπε Φαραω, 

ἐγὼ ἀποςέλλω ὑμᾶς, χαὶ ϑύσατε τῷ Θεῷ ὑμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ" ἀλλ᾽ ὁ μαχρὰν ἀποτενεῖτε ππορευ- 
29. 

30. 31. 

ϑῆναι" εὔξασϑε ὃν “περὶ ἐμοῦ πρὸς Κύριον. 

Ο Δ Ο Σ. 

Εἶχε δὲ Μωυσῆς, ὁ δὲ ἐγὼ ἐξελεύσομαι ἀπὸ σοῦ, 
᾿ς ἰϑς φ . "-» ἅἉ, 

χαὶ εὔξομαι πρὸς τὸν Θεὸν, χαὶ ἀπελεύσεται ἡ χυνόμυια χαὶ ἀπὸ τῶν ϑεραπόντων σε, χαὶ ἀπὸ 
“Ὁ φῶ .. “ἌΨΑΛ»Μ»Ἤ} , » ρ- φῳ «. 2 κ““ Ν ν᾿ οῦ 

τοῦ λαοῦ σὲ αὔριον" μὴ ππροσϑῆς ἔτι Φαραὼ ἐξαπατῆσαι, τοῦ μὴ ἐξαποςεῖλαι τὸν λαὸν ὕυσαι 
Ἂ- ἘΞ ᾿ ᾿ Ν Ν ΄ 3 ΄ Ν ΄ 

Κυρίῳ. Ἐξῆλϑε δὲ Μωυσῆς ἀπὸ Φαραὼ, χαἀὶ ηὔξατο πρὸς τὸν Θεόν. Ἐποίησε δὲ Κύριος χα- 
ἰδ ῆ φι 9 ΄Φ Τά 9 “Ὁ ., “Φ 

ϑάπερ εἶπε Μωυσῆς" χαὶ περιεῖλε τὴν χυνομυίαν ἀπὸ Φαραὼ, χαὶ τῶν ϑεραπόντων αὐτᾶ, χαὶ τϑ 

λαοῦ αὐτῇ, χαὶ οὐ χατελείφϑη ἀδεμία. Καὶ ἐδάρυνε Φαραὼ τὴν χαρδίαν αὐτοῦ χαὶ ἐπὶ τᾶ χαι- 

ροῦ τούτου, χαὶ ἐκ ἠθέλησεν ἐξαποςεῖλαι τὸν λαόν. 

ΕἸΠΕ δὲ Κύριος τὠρὸς Μωυσῆν, εἴσελθε πρὸς Φαραὼ, ηαὶ ἐρεῖς αὐτῷ, τάδε λέγει Κύριος ὃ 

Θεὸς τῶν 'Εδραίων, ἐξαπόςειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσωσι. Ἐἰ μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξα.- 

ϑοξοληθησωμεϑα 7., 107. λιϑοδολισομεϑα ((ς) 1150. λιϑοδολη- 
σουσιν ἡμᾶς 71. Αγαῦ. 2. δίδν. Μοίᾳ. Απῃ. τι. 2. δἰϊΐαυς. Αππῃ. Ἑά. 
]χοοῦ. ΝιΩὉ. Απππεηυς. 

ΧΧΝ]]. Ὁ δὸν] υἱανε ἰχένν Οορῖ, Λα νἱαπε Αταῦ. 1.4. τρ. 

ἅμ. τορ.} ημ. τρ. τορ. 74. τρ. πορ. ἢμ. 77. ποοριυσόμιϑα] 
πορινσωμεδα ι8. πορινϑησομεϑα 74. τεορευομιϑα 72. εἰς τὴν 
ἔρημον α Ἀπιῦγ. ἐν “γέντο (ορῖ. καὶ ϑυσομῖν)] καὶ ϑυσωμεν 

18, 9, 7.5. 134. νὰ ϑυσωμὲν η6.  μπενίβεία Αταῦ. 1. τῷ 

Θιω) τω Κυριω τω Θίὼ γ8. (ορί. εἴ ἔς, ΠΗ αυοά απϊςυ]υπὶ νος! 

Θεῷ ποη γγαηντα, Αγῦ. 3. Κυριω τω Θέω 14) 1ς» τό, 18, 2ξς» 29, 

30, 332) ς2, ς3ν 54. 47, 8, (9, 64, 71, 78, 73» 74ν 74» 76, 83, 
8... ὃς, τού, 107, 108, 128, 129) 130, 1319 134, 13ς. (οπιρί. ΑΙά. 

ΑΙεχ. σι. Νὶς. (ὐγγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖς ρείηιδ, 19. Αγαῦ. 1. 2. δίαν. σσοζζ. 

Απ. 1. 2. εἴθᾳυε. Απη. Εά. εἰ ἢς εχ ςοιτ. ςό. ἡμῶν} Ἔν 
τῇ ἐρημὼ 32, ς2. (λι. Νὶς. χαϑαπιρ)] καϑὰ 118. κα εὐπὶ [44. 
ἴῃ ςοπιπιᾶῖς (2. Κύρ. ἡμιν] ἡμῖν Κυριος τς, 58, γ2, 128, 130. 

Οοοι. πη. 1. δέαυς. Ασα. Ἐὰ. α Κύριος Χ, 14, τό, 18, 19, 29, 

ξ4,) ς7ν 71») 73» 74, 70ν 76, 83, 84, τού, 107, τοϑ, 118, 131).134 
11ς. (οιυρὶ. Αἰά. Αἴεχ. Ογε. ΑἹ. Ἰ. ς. Απιῦσ. Ατοῦ. τ. 2. ορι 
α ἥμιν ς1, 6, 129. κα υπυπίᾳὺς 4ς, 64. 

ΧΧΝΠΙ. Καὶ εἶπε} εἰπε δὲ 2. ἐγὼ--ἰρήμω}] α μας εἰ αυξ 
τὶς ἰηϊεαςςηῖ ςΔ. ἐγὼ} ,α τού. ἀποςίλλω] ἀπορελω 14, 30, 
82, ὃς, 13ς. (οιηρὶ. (ὐνγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ρμεϊπιλ, 39. δίαν. Οἷἶτοζ. εξ- 
ἀπογίλλω 1Π1, 20, 71, 74. 76, ιοό, 134. εξαπορίλω Χ, τό, 18, 10, 

25. 83» 54. 87. 48, (0, ὅφῳ 72, 73ν) 7.» 77ν 78), 1079, 1οβ, 118, 130, 
1321. Αἰά4. εἴ ἧς ἱπ «δαγαῶ. πέμογε ΑἸδχ. ϑύσατι) ϑνειτε Χ, 
᾿ξ) 53.) ζ9, 72, 74ῳω 1οῦ, τὸ), 134. Α]ά. ΑἸεχ. Ογν. ΑἹ, 1. ς. (εὰ 

ἰδὲ οἱ Υαϊ. ρεαπιτῦς πσορευϑώτες (ὐγτ, ΑἹ. νἱ, ρατῖς ργίπια, 13:1. 
τὸ Θεὲ] τω Κυριω τω Θίω τ6. τὼ Κυριω Θιω 19. Κυριω τω Θιὼω 

Χ, τ4, τς τό, 18, 25, 20, 30, 53. 5. 57.» 58, 9, 6.9. 71, 72, 73» 74» 

78. 765), 77ν 78, 82, 84. 8ς. τού, 107, 118, 1209) 130, 131», 134.) 11. 

(ἰομΡ!. ΑΙά,. Αἰοχ. γι. ΑἹ. 1, μαῖε ρῆπια, 39. Αγδῦ. τ. 2. (ορι. 
δίαν. Οεοῦζ. Απτῇ. τ. 2. δίφυς. Λγπι. Ἐά, ὑμῶν) 1 χαϑαπῷ 
εἰπιν ὑμῖν τό. ἐν τῇ ἐρήμῳ) κα 135. ἄποτεν. τσορ.] ἀποτ. 
τον πορ. ςς. (γτ. ΑἹ. 1. ς. ἐε Οορῖ εὖξ. οὖν] , οὖν το. 
Ωεοῦζ. δγεζυνιὶπὶ ἀανε ἈΤΔῸ. τ. 2. δῖαν. Οἷἶγορ. εἴ 2" εςεπεὶπὶ πῆς 
Απῃ. τ. 2. αἰϊΐφυς. Ασπη. Ἐά. σιρὶ ἐμοῦ} ὑπερ ἐμὸν 2ξς, ς3. “ἱ 
4. “ε ϑίαν. ΔΊοίᾳ. Κύριον) τον Κυριον 14) τύ, ς 7, 73ν 77» 131. 
ἰ νοὔτεσε Αταῦ. 1. 2. 

ΧΧΙΧ, Εἶπε δὲ] α δὲ στο. εἰ ἠϊχ Αὐγς. Απῃ. 1. 2. 88]- 
4υς. Ατην. Ἐά. Μωυσ.) α 45- ὁ δὲ ἰγὼ] . γ1. κα ὁ δὲ 
118. ΑὐςῪ. Ἀπ. τ. αἰἴφυς. Απῃ. Ἐ4ά. ωὡδὲ ἐγὼ 18, ς3, 76, 8ς, 
ιοό, το, 130. ΑΙά, δἷαν. Οἷἶγοξς. δου ἐγὼ τό, 2ς, 32, ς2, ς4, ς 7, 

ς8, 72.) 73, 789 11190 τῖς. (δῖ, Νις, Αταῦ. 4. δίαν. Μοίᾳ. σοῖζ. 

εἰ ἢς πιᾶγζο όφ. δου τᾶπτιπὶ 77. δὲ τληῖυπὶ 19, 55. ὅτι ἐγὼ 

Οὐ. ἷ. 201. ἀπὸ σοῦ) πρός σε (ἴς) 10. καὶ εὖξ.--- χυ- 
νόμ.} α δες εἴ χια: ἰἷς ἱπιεδοεηῖ ς 3. χαὶ εὔξομαι) ας. καὶ 
προσευξομαι τι8. α καὶ Οὐρι. τὸν Θεὸν] δοπιίκννε ἤεμπε δἷλν. 
Μοί. ἀπελεύσιται) ἐξελευσεται τοό. - απο σου ]]. ΠῚ 

χυνόμ.}) ἐ απὸ σου το, 6, 71, 82, τοϑ, 128, 120, 131. Οοπηρί. 

Αἰεχ. Ἐ καάεπι τπᾶγγο 64. ἀπο Φαραω Χ, 14. 1ς», τό, 18, 2 ς, 

40, 30, 32) 52, ξῷ9 ξξ, 57) 58) ς9, 6. 73, 74. 78» 76, 77, 83. ὃς, 
Ιού, 107, 118, 131) 12.. 13ς. Αἰ. (δι. Νίς, Οἥξ. 1. ς. Αὐυζ. 

Οορῖ. Αγαωῦ. :. 2. 3. δίαν. πη. ι. 2. αἰΐφυς. πῃ. Ἑά, καὶ 
οἰπὸ τῶν] α ἀπὸ 107. ϑεραπ. σου] ϑέεραπ. ἀντοῦ Χ, 14) τς, τό, 

18, ας, 29, 32, 42) 4) 48) 47) 59) 6.9 73» 74) 78. 77ν 78) 84) 8 ς» 

τού, 107, 118, 131, 134. 11ζ. ΑἸά. Οτρ. 1. ς. Οὐρῖ. Αγοῦ. 1. 2. 3- 

Απη. 1. 2. αἰϊϊφυς. Ατπι. Εά.. α σου δῖαν. Οἷἶτοζ. σῳ λ΄--σε 3} 
α Ροϊεςπιὰπὶ εἰ αὐ) ἰδδ ἐοαςεηξ τύ, Δ ς, 29, ζ2») ξ4,) ξζ) ς7» 6 4» 

73, 77. 78, 118, 1321. 132ς. (τ, ΝΙς. καὶ ἀπὸ τοῦ] α ἀπὸ 1], 
82. τού, 111. Οεΐ. ]. ς. λαᾷ σου) λᾶον αὐτὸν τζ, 18, 32, ς8, 
74.) 7.» 84. τού, το). 134. ΑΙά. ορῖ. Αταῦ. 3. δῖαν. Οἴἶγοψ. Ασπι. 

ι. ἃ. αἰϊφις. Ατηϑ. Εὐ. αὔριον] ρίεπε ἀϊδίπσυυπι δηῖε πδης νο- 
οςπι, [τὰ μοίϊ ελπι ποη ἀπ πυυπῖ, τ ςν 74. 134. αἂνρ. δὲ ὃ4. αυρ. 

χαι τοϑ. κα Οοριῖ. Απιῦ. 3. μὴ τροσϑῆς ἃς.) μη ὥροσϑὴ δζς. 
1320. μὴ πτροσϑεὶς Οἵερ. ΝΥΙ͂, ἰη (αι. ΝΊς. ἱ, 646. εἰ ἢς Ιηπςεῖ- 
ἴὰ5. ἰδίάε). καὶ ὥροσϑης ς2. μέ ἱἑίεγμπι Ῥῤαταο αὐσστεὶ Αταῦ. 3. 

εἴ κε αἀὐάα! δις. Οτοῖς. πὸ εζο αὐμα: δίς. ΑΥΑΌ. 1. 2. ἔτι Φαρ.} 

ᾧ. ετι ς2. ἰξαπατῆσα!) ατατησαι Χ, τῳ τό, 18, το, 2, 29, 

32) 52) (4) ξτ», 64, 73ν 74) 78, 8ς, τού, 107, 1οϑ, 131) 134, 13ς. 
ΑἸεχ. δε. Νῖίς. ἱποεῖῖυς 'ὶ (δῖ, Νὶς. ἴ, 646. ὕεοῖζ. ταραλογη- 
φξαὶ ςς. τοὺ ἐξαπατησαι γ2... κα (8. αδίγασε Απη. 2.  μὶρ- 
“κα Θεοῖς. κα τς. Αγ. τ. δ ΐφυς. ἄπ. Εὰά. Φαραὼ] , ϑ8ἰαν. 
Οἴτος. τοῦ μὴ ἐξαποςλα.) μη αποξειλαι 72. κα τοῦ μ᾽ ιζ- 

λαὸν) ρορκίκ»ε ἀνης Οεοῖρ. ϑυσαι) σπὼως ϑύυσωσι 74) 7ς5) 84, τού, 

107, 134. «εἰ (πετίβεατε δίδν. Οἰἶζορ. Κυρι»] τω Κυριω ς, 82. 

Θιω ςό, 129. δ[δν. Οἰἶτοζξ. εἰ ὥς ἰη ἴεχῖι, ἰςὰ Κυριω ἱῃ τηᾶγρ. ὃς. 
τω Θιεὼω ς!. 

ΧΧΧ,. , ἰοΐϊυπι σοπλπιὰ 81. 

ἐν" Αππῇ. 4. δἰιἰ4ιςθ. ἄσπι. Εά. 

“κεἰς Ῥάανγαοπιε (ορῖ, Ατδῦ. 1. 

ι18. Οὐπιρί. τὸν Θεόν] τὸν Κυριον 72. 
ΧΧΧΙ. κα ἴοῖυπη ςοπηηδλ 884. 

1οϑ, ε18. Θεοῦ. Μἔε Οοοσ. καϑάπερ] καϑὼ τ118. εἶπε} 
βαθεῖ αὐτὼ πιᾶγρο 64. εἶπέν αντω 14, τό, ἃς, ς2, ς 45 ς79 73» 77» 

)8. (δι. Νῖς. ορι. Αγωῦ. 3. καὶ τ᾿ ϑέραπ. αὐτοῦ) , ξ. 
καὶ τῶν] καὶ απὸ των Χ, τς, τό, 18, 19, 2ξς, 30, ς2, (ἢ, ςς, (8, ό,, 

γ3, 73» 74. 74ν 76. 77ν 84,) ὃς, τοῦ, 107»), 108, 118, 128, 131} 134) 
13ς. Αἴεχ. (δῖ. Ν)ς. δίαν. Οδογρ. Αστη. 1. 2. δίφυς. Απῃ. Ἐὰ. 
αὐτοῦ κι" ---αὐτοῦ 29] κα αἰϊεγυῖγ, εἴ υα» 115 ἰηιοτασςηϊ 72, 76. καὶ 
15} καὶ απὸ του Χ, 14, τς», τύ, 18, 2ς, 29, 30, ζ8,) ξ4ᾳ, ςζ, 57, 48, 

ὅῳ 73ν 74.9. 78ν 77ν 78, 84, τοῦν 1319 134ώ9.Ἅ 12ς. ΑἸεχ. (δὲ. Νίς. 
διαν. δος. Απη. 1. 2. δἰϊΐφις. Ατὐαὶ. Ἑά. τῷ λαὩ] ὥαντος τὰ 
λ. 53. οὐ κατελειφϑὴ) οὐχ ἀπελειφϑὴ 14) 16, 2 ς, 32) ς2) ξ3, ς7» 
11ο, 111. (δῖ. δες, ὀϑδέμα) - ἐα ἐρ Οορι. 4ε τὰ παὶος 

Αταὺ. 1. 2. 

ΧΧΧΙ. κα ἴοξιπι οοπιπα 83. ἐδφάρυνε] ἐδαρυνθὴ 77. Φαρ 

τὴν καρ. αὖτ.) Φρ. τὴν καρδ. ἑαυτ. ὃς, 13ς. κα αὖτ, δδν. Οἴτος. 
ον Ῥῥαγαοπὶς Ἀτϑῦ. 1. αὐτοῦ καὶ ἐπὶ ἅς.] αὐτου" καὶ ἐπὶ δζςο. 
)2. καὶ ἐπὶ τοῦ χ. τούτου] α7ζ- κα χαὶ 19, γό, τοϑ, 118. 

δίαν, Οἴδγοζ. Οθοῦσ. καὶ ἐπὶ τοῦ κληρου (ἢς) τουτου 20. 
τώτου τοῦ κ. ὙΠεοάοτγεῖ. ἱ, 1270. Ὁ σις Οορῖ. καὶ οὐχ 

α καὶ γ4. Αγαῦ. τ. 2. ἠθέλησεν) ἡϑέελεν 78. τὸν λαόν] 20. 
2κίμνι οὐμ Οὐ. ρορμίμσι Ἰονεπὶ Ἄτιῃ. ἃ. αἰἴχψυς. Απη. ἙΕὰ. 

Ἐξηλϑε δὲ] α δὲ Οοοσρ. μ εχ- 
- ἀπὸ Φαραὼ) ταρα Φαρ. 118. 

ηὔξατο) προσηύξατο τῷ, τοβ, 

ἔποιησε δι} καὶ ἐποιησε 10, 

λνν»νΜ» 

Καὶ ἐπὶ 

Ι. Εἶπε δὲ] καὶ ἐλαλησε το, 1οϑ, 118. καὶ εἰπὲ 755 110. ΟΥγ. 

ΑΙ. ν, 37)6. 8ϊαν. Οἴϊιορ. Αστ). 1. 4. αἰΐᾳυς. Απτὸ. ἘΔ. ο δὲ 14. 
Οεο. Φαρ.) Φ. βασιλεα Αἰγυπτου ς3. Μωυσῆν] - λε- 
Ὑων 10, 108. ταδὶ] ἑκα δἰαν. Οἴἶτος. ἄπ. 1. 2. δϊϊᾳιις. Αστι. 
Ἑά. Κύριος 45] α 7ς. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. τῶν Ἐδρ.} Ηεότιξως 
Οορι. λαόν μου---λαόν μου πῃ οοπι. 2] α ἀἰίεσυτ. εἴ 4ι125 115 ἰῃ- 
τει]αςεπὲ ἃς. μοι λατρ.} λατρευσωσι μοι Χ, 1471ς, τό, τ8, 39, 
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7ε: 



Ἑ, 1] Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. ΙΣ, 

τος εἴλαι τὸν λαόν μου, ἀλλὰ ἔτι ἐγχρατεῖς αὐτῷ, ᾿1δὲ χεὶρ Κυρίου ἐπέςαι ἐν τοῖς χτήνεσί σοὺ ἅ. 

σοῖς ἐν τοῖς πσεδίοις, ἕν τε τοῖς ἵπποις, χαὶ ἐν τοῖς ὑποζυγίοις, χαὶ ταῖς χαμήλοις, καὶ βουσὶ, 

καὶ προξάτοις, ϑάνατος μέγας σφόδρα. Καὶ πραραδοξάσω ἐγὼ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ἄνὰ μέσον 

τῶν χτηγῶν τῶν Αἰγυπτίων, χαὶ ἀγὰ μέσον τῶν χτηγῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ' οὐ τελευτήσει ἀπὸ 
΄ " “.} Ν Ἐπ τς 

“σαντων τῶν τὰ Ισραηλ υἱῶν βῆτον. 

οιος τὸ δημα τᾶτο ἐπὶ τῆς γῆς. 

πάγ]α τὰ χτήνη τῶν Αἰγυπίων" ἀπὸ δὲ τῶν χ]ηνῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐχ ἐτελεύτησεν ἀθέν. 

Καὶ ἔδωχεν ὁ Θεὸς ὅρον, λέγων, ἐν τῇ αὔριον ποιήσει Κύ- 
Ν5 ’΄ ΄ ει Ἷ »“" ᾿Ξ γ᾿... 2 ΄  φΦ ΄ 

Και ἐποίησε Κύριος τὸ ρημὰ τἕτϑ τῇ ἐπαύριον" χαὶ ἐτελεύτησε 

Ἰδὼν 

δὲ Φαραὼ ὅτι ἐχ ἐτελεύτησεν ἀπὸ ττάντων τῶν χτηνῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ δὲν, ἐδαρύνϑη ἡ χαρδία 

Φαραὼ, χαὶ ἐχ ἐξαπέςειλε τὸν λαῦν. Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ ᾿Ααρὼν, λέγων, λάξετε 
ς ρΦ ρω Ας ρὸ 9 ’ὔ ᾽͵ Ν ΄ φρο 3 Ὰ, 3 ν » γά 

ὡμεις αληρεις τὰς χειρὰᾶς αἰσάλης χαμιγαιας, χαὰι πασατω Μωυσῆς εἰς τον ϑρᾶγον ἘΥΑΥΤΙΟΥ ᾧῷα- 
ἃ, -οΟὌΟ» ’ ἴω 7 ΕῚ ρ 

ραώ, χαὶ ἐναντίον τῶν ϑεραπόντων αὐτοῦ. 
Ν ’ : ,ς ΙΝ γ᾿ Ν ρ 9. » 

Καὶ γενηθήτω χονιορτος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γὴν Αἰγύπ- 
“αεῶωὧε»Ν ϑι᾽Α"ᾳ, ἉᾺ, . ὃ ᾽ ΝΥ" ἃ. 4 [14 Ζ ϑ. ,φ».) Ψ᾿ ρΦ 

τα χαὶ ἐςαι ἐπὶ τοὺς οἰγθρώπες, χαὶ ἐπὶ τὰ τετράποδα, ἕλχη, φλυκτίδες ἀνὰάζέεσαι Ἐν τε τοῖς 

ἔπ, τ τ, ς7, τ, ζο, δ4, 72) 73» 77» 78, 84, ὃς, τοῦ, 130, 131, 144213- 
ἍἸεχ. (δῖ. Νὶς. 81.ν. Μοίᾳ. σεοῦρ. Αγη). σ:. 2. δϊψυιθς. Αππτη. Εά. 

λατρευσωσεν με 10. 
11. Ἐἰ μὲν] εἰ δὲ 19) ς3ν 725 73. 76) τοῦ, τ18. Αγπν. 1. δ] αι. 

Ἅπη. Ἑά. , μὲν Οεογν. οὖν] κα 19. 53) 71») 72», 7ς». τοῦ, 118. 
(δος. Ατσηι. τ. 2. ἰϊΐϊφυις. Αστῃ. Ἐα. βούλει] βουλη 16, 18, ς2., 

595) 64, 74. 129, 130, 131) 135. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. δῖ. Νῖς. βε- 
ληϑεῖς (Πς) 72. ἐξαπος.} απος. 72. τὸν λαόν μου] κα 72, 
75. “Ἔ μα σιϊλὶ περυΐσπι Οορι. Αγαῦ. 3. ἀλλὰ ἔτι:] αλλα καὶ 

ετι Χ, γ2. ϑίαν. Μο,. καὶ ετι 1ἱς, 29, 30, 56, 72» 747 75) 84, ὃς, 
τοῦ, το7, 118, 114) 13 ζ. Αἰεκ. εἰ ἐτὶ ι8. αλλ οτι ζ2Ζ. καὶ εἰ 

ἔτι Ογτ, ΑἹ. ν, 37γ6. ἐγκρατεῖς} κρατεῖς γ2. αὐτοῦ] αυτὲς 14. 

τς, 1ό, 25) 32, ς7,) 59.) 78) 745 77) 78) 1079) 1οϑ, 131) 13ς. ( οπιρὶ, 
δε Νλει ϑίαν. Οὔτορ. ἀντὸν τού. 

ΠΙ. ᾿.)οὺ] ἐδὸν ἐγω ((ς) γ2. Χερ] ἢ χειρ 14, τό, 2ς, 32, 
54.) ζ7, ὅ4, 779 13:1. Ολ(. Νίς. Απῃ. τ. 2. αἰϊΐφυς. Αττη. ΕΔ. ἐπέ- 

Γα] ἐγας Χ, τ4, 147 τό, τ, 2ς, 20, 30, 32, ς2) 53, 44) 5 ζ) τό, 57») 

ς8, ζ9» 64. 74» 75. 77ν 84. 85.) τού, 1ο7. 1οϑ, 118, 131) 134) 13. 
Οοσπρί. ΑΚ. ΑἸεχ. (δι. Νῖίς. Εὐυΐ. ἱ,. 377). Ογε. ΑἹ. ν, 3176. Αγηι. 
1. “. αΐαυε. Απ. Εά. χαὶ εσαι 76. τεπὶ! Οορῖ. α δῖαν. Οἴτοσ. 

τήν. σοὺ} αι σου Αταῦ. 1. 2. τοῖς ἐν] τοῖς χὰι ἐν 72. καὶ ἐν 
τᾶσι τοῖς ἐν Εσυΐ. Ἰ. ε. ἕν τε τοῖς ἵππ.} κα 76. καὶ ἔν τε τοῖς 
δος. (ας) ΑἸΑ. Ατὰρ. τ. 2. εἰ ἢς, 1.ἀ , τὲ, 53. δῖαν. Οἷἶγοσ. Αὐῃῃ. 
᾿. αἰὔυς. Αἰτῃ. Ἐπὶ. εν δὲ τοῖς δίς. 19) 108. κ τε Θεογρ. 
ποις] ὑποζυγιοις 19, 715 108, 118. (δὰ αὐυάϊεπάμς Ρτοςορ. τορῶτον ἐν 

τοῖς κτήνισι ἵπποι τσατασσονΐαι᾿ τ δεύτερον, τα : ὑποζύγια, ἰη (αῖ. Νίς. 

;, 64). -ἰ ἐμὲ Αταῦ. 3. χαὶ ἐν τοῖς ὑπος. 7, καὶ ἐν τοό. κα ἐν 

τό, ς3,) ζ4) ς6, γι, 82. (ὐοπιρὶ. ἐν τοῖς 19, 1οδ, 18. κ ΟΠΊΠΐΆ 

“5, γ6- ὑποζνγ.} ἱπποὶς 19, 71) 1οϑ, 118.  ἐκὶ Ασαῦ. 3. 

καὶ ταῖς} α χαὶ τοό. ,, ταῖς γό, τού, τοϑ, 118. χαὶ εν 1. χχι 

ἐν ταῖς Χ, τό, 18, 2ς, 30, 32) 2, ς4,) 57, ς8, ὁ 71, 74) 73) 84. 
1075) 130, 131, 134) 13. (Δι. Νὶς. δίαν. Οεοῦγρ. Αττη. σ:. 2. 4]1}- 

4υε. Απη. Ἐκ, καὶ ἐν τοις ς9. Αἰσχ. καμήλοις} -Ἐ ἐκὶ Αταῦ. 3. 
καὶ βουσὶ] και ἐν τοις βουσι 71. καὶ ἐν β. τς. δῖαν. Αττη. 1. 2. αἰϊὶ- 
αυε. Απῃ. ἕ. χαὶ ῶ. τὰ Αταδῦ. 3. προδάτοις] τρο- 

ἕχτων 84. ἱπουΐόμς δῖαν. -ἘΙμὶ Αταῦ. 3. ϑανατος} -Ἐ εςαᾶι 

53, ζό, 129. λοιμὸς ᾽ς. ἘΔ Ἀφυϊξ εἴ δγπιτηδοῆὶ. σφόδρα] 
α Ευ΄ 1. ς. »πέμι ( ορί. 

1ν. ἐγὼ] κα ες. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ} ἐν τὴ ἡμερᾶ εἐκεινη ἴ9, 
τοῦ, τ18. (οἴηρὶ. Οορῖ. ο Χ, 14.) τς τό, 18, 2ζ) 29, 30, ς2, ς 3, 

5) κόν ς79 58, 0.) 64. 71) 72) 73) 745 75» 765 78, 84) ὃς, τού, 107, 
120, [319134 13ς. (δῖ. Νῖο. Αππῃ. 1. 2. αἰϊΐᾳιιε. Ἄγπι. Ἐά, ααξ 

νἱἀεῖυσ, ς4. Αγδῦ. 2. νὰ μέσον τ΄ --ανὰ μέσον 2] α αἰϊτεγυῖτα 
εἰ 4υξε ᾿ἰς ἰηϊοιασεπὶ 949 76- τῶν Αἰγ.} πιᾶγρο τῶν υἱων (ῆς) Χ. 
τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ς8. ΑΙΔΡ. 1.2. τοὺ Ισραηλ 15) 72. ἀνὰ μέ- 
Φον 2] α 729 τοῦ. τῶν κτὴν. 2] α τῶν Χ. τῶν υἱῶν Ἰσρ.} 
α τῶν (οπηρί. κα τῶν υἱῶν ς9, 130. Ατγπι. 1. 2. δἰΐφυο. Αστῃ. Εά. 

τον Ἰσραὴλ Χ, ιτ8, 25, 29, ς2) 55) 47, 64, 73) 74. 76, 78, 84, τού, 
1079 1347 13ς. ΑἸἰεχ. (δῖ. Νὶς. τῶν Α,γυπτιων τς, ς8, 72. ΑΓγδΌ. 
1. 2. τῶν υἱῶν Ἴσρ. ὁ τελ. ἀπὸ} , κ4. οὐ τελ.} καὶ ου τελ. 

Χ, τ4,) 19 τό, 18, 19, 2) 20, 30, 52, ςς, ς7,) 59) 72») 73.) 74» 755 76, 
84, 8ς, τού, το). 128, 131, 134) 13ζ. Οοπιρὶ. ΑἸά. ᾿ΑΙεχ. δίαν. 

ἹΜοίᾳ. Ασγαῦ. :. 2. ἄστη. 1. 2. δἰἰΐαιιθ. Αγπι. Ἐ4, καὶ αὶ μὴ τελ. 32, 

ς8. πεφωμε ὠπαπὲ πιογίείμγ ϑῖδν. Οἴχος. τελευτήσει!) τελευτησὴ 
48, ἀπὸ) ανα μέσον τς. πάντων τῶν τον Ἴσρ. νϑὼν}] ἀντῶν 

ε 
477. 

᾿ ΦΙων Ισρ. 71. 

γξ, ον τῶν Ὀοιηρὶ. α σαάντων τῷ, 2, ἔς, 64, 13. Οορέ, κα ἄυδ' 
406 τῷ 14. τῷ. τῶν χἼῆγνων τῶν υἱων ἴσρ. 29, 30, ς8, 74. γύ, ὃς, τού, 

118, 134, 1τ1ς. Αἰά. Αἰεχ. Αγδῦ. 1. 2. ϑίαν.. τὸ. τῶν χτηνων τὺ 

ἷσρ. τς, 128. τὸ. τῶν χτῆνων ἴσρ. 19, τοῦ. τὸ. τῶν χτήνων τῶν 

υιων ἴσραηλιτων τοῦ. τ΄. τῶν υἱῶν ἰσρ. Χ, τς, τό, 18,2 ς, 32, ς3. 

ξ7,), 72,2. 73, 7790 78) 82, 1321. (δῖ. Ν'ο. (ορῖ. (σέοτσ. Α,π). 1. 2. 

αἴϊαυε. Αται. ΕἘά. τῷ. τοὺ οἰκου ἴσρ. 71. κα υἱῶν ς4, 84. ῥη- 
τόν] μηδὲν γ1. οὐδὲν το6. οὐδὲν ρητὸν ιϑ8. ρητὸν οὐδὲν 82. α 72, 
ει8. ᾿ 

Ν. ὁ Θεὸς] Κυριος ο Θεος 145) 19, 2) 32) 527) δ, ζ0, 73) 73, 
4. 77. 78, 84) τού, 1ο7, τοϑ, 134. (δῖ. Νῖς. ὅρον] - ἄκπς 

Ὅεοτρ. ἐν τῇ] αὖν 29. λυσιηψας Αἴεχ. ποιήσει} ποιι 
ῳσῳ τοῦ. Κύριος) α τού. 2)ονείππι εμς 5[ᾶν. Οῇτορ. ἐπὶ 

τῆς γὙης} κα 75. Ἔ σα τὸ, τοῦ, -Ἐ Αἰγύπτου υποῖβ ἱποϊα πὴ 
ἌΑΙοχ. 

ΝΙ. Ἡιύς τοπιπιαῖ ργαπιῖς ἐδάθπι, αι25 παδεῖ ἰῃ Πος Ἰοςο ἴεχα 
τι5 ϑατηδι απ) ΑΥ̓ΔΌ. 1. καὶ ἐποίησε] ἐποιήσε δὲ τ18. εἰ [α. 
ἐϊεέ Αταῦ. 2. τὸ ρῆμα τὸυτο] α )ς. “Ἐ ἐπι της γῆς 5. τὴ 
ἐπαύριον] ἐπι τὴν αυριον τοῦδ. τη αὐυριον (3) 72. κα τῇ τ28. Αἰά, 

α ἀὔπιηαις ςς. ἐτελεύτησε] εἐτελευτησαν Χ, τό, ς3, ς0, 72. 

ἐτελευτήσε Κυριος ([6) 14, 2ς, 2, (4) 57» 73» 77» 78ν 131. 
τὸ] και σαντα τό. τῶν Αἰγ.} “Ἐργριὶ ΟεοΥρ: τῶν υἱῶν) 

α 11. διδεῖ ἴῃ Ἵδασγαίξ. πηποῖς ΑἸεχ. Ἰσραγλ] τοῦ γι, 
1εὰ ὑποὶς ἱποϊυίαπι, ΑἸοχ. ἐκ ἔτελ. οὐδ᾿} οὐδὲν ἐτελευτησεν ε": 

λ οὐκ ἐτελεῦτ. 131. οὐδέν] ρητον 71. οὐδὲ ἕν Χ, τ, τό, 18, 29, 

32, ζ4,) 575 72) 735) 74. 77.78ν 84, 107.) 108,.118,. 131). 124. (δ, ΝΊς. 

ϑίαν. Οἤτορ. ἐδέν---εδὲν ἴῃ, ᾿οπ). 71 α Ροϊεεδιημπι εἰ αυα ἐς ἰῃ- 
(οὐασοηῖ τό, 130, 121. 

ΝΙΙ. ᾿Ιδὼν] οἱδὲ Οεοτσ. δὲ} α γ4: Οεοτς. εχ ἐτελεύτ. 

ροηϊτ ρος οὐδὲν 107. ἀπὸ τλντων τῶν κτ. τῶν υἱῶν Ἴσρ. οὐδ] 
εἰδὲν ἐκ τῶν υἱῶν ἴσρ. 75. κ πάντων Χ, 14, 1ζ) τό, 18,2 5) 39, 30, 
12, 52, ς3.) 64.) 72, 739) 76, 77. 118, 13ς. (οπιρὶ. ΑΙοχ. δι. Νὶς. 

Οορι. Αγαῦ. τ. πῃ. 1. 2. δας. Ασιη. ΕἘά. απὸ τῶν χτ. τσ. των 
α τῶν δηῖε υἱῶν ς2. οὐδὲν] οὐδὲν ρητὸν ςς. οὐδὲ 

ἑν Χ, 145) 16, 18, 19, 32) ζ25 ς7, 729 73» 107, 118, 130. (ατ. Νίο. 
δαν. Οἴιτοσ. ἐξαρύνϑη} καὶ εδαρυνϑη Χ, 18, 745, 7) 134. 

ἡ καρδ. Φαραὼ] ἢ καρδ. αὐτου ς3, .9, 75»76. ΑΙά. ατοό. ἐξ- 
απέςειλε) ἀπεξειλε τό, ς3. (ΟΠΡΙ. 

ΝΠ]. Εἶπε δὲ] α δὲ Οδοτρ. Ατῆι. 1. ἃ. αἰΐχυς, Αττη. ἘΔ. δὲ 
ἀϊχὶε δῖαν. Οὗτον. καὶ ᾿Ααρῶν, λέγων] α καὶ ᾿Ααρὼν 19. λέγων 
καὶ Ααρων (0) 128. α λέγων 14, τό, 2 ς, 52, 72), 735 78. Ολἴ. ΝΊς, 
λάδετε] λαδε (ἢε) ς 4. ὑμεῖς] υμῖν Χ, 145 τό, τβ, 20, 30, ζ2, 
ξ4, 7. 64, 74, γ8, 84) τού, 107, 108, 118, 131) 134.) 13. ΑἸοχ, 

(δι. Νὶς, δ[αν. Οἴγορ. Οευῦσ. λ Ασαρ. ᾿.. 2. χεῖρας)  ὑμων 

1) 58, )2. ΔΙΩΌ. τ. 2. ὅνῖ. Αἰπῃ. 1. 2. αἰϊαιις. Ατην. Εά. κα- 

μιναίας) καμινιαιας 16, 18, 2ζ) 32) 25) ζς. 71) γ2, γ6, τού, 107. 

(δῖ. Νὶς. καμινιναιας 1181. καὶ τασ.} , καὶ ϑἴαν. Οὔτορ. 

πασατω) -ἰ αὐην τ4.,1ςγ τ6, 25, 32) 54) 57» 58, 72) 73» 77» 78, 131: 
εὐζει (φυλῇ ἰερετῖς 1πιεῖργεβ τταυσατω) ΑτπΊ. 1. 2. δ υε. Αἰτη, Ἑά. 
Μωυσῆς] κα Οεογρ. εἰς τὸν οὐρ. ἐναντ. Φαρ.}) ἐναντ. Φαρ. εἰς τὸν 

Ὡρ. ζζ. κ εἰς (ῆς) 130. 

Υ 
ταχν"- 

᾽ὔ ο 

ἐναντίον 2] α 1:οϑ. 

οσαντων τῶν δεέραπ. 128. 
ΙΧ. Καὶ γεν.---Αἰγύπτου 11 α ἴξες εἴ αι .ἴ8 ἱπίοτδοεπι ς2. 

ἐδάετῃ υποἷβ ἱποϊάϊτ, ᾿ιρΡ εἴα {ο]οςῖ Δ0 Ἑάϊοτο, (δῖ. Ν!ς. χεγε"- 
ορ1.} ο χονιορτ. ξ0. τὴν γὴν Αἰγ.} τὴν Χ, 147.1.5. τό, 18,30, 

ἀ.- 

7. 

8ι 

τῶν ϑεραπ.) 



ἘΦ. ΙΧ. 

Ε 
9 
ϑπα Ο Δ Ο Σ: 

ὲ : ρ , 3 : ιν “,ϑ- 

το. ἀνϑρώκοις, χαὶ ἐν τοῖς τετράποσιν, ἐν σ΄άση γῆ Αἰγύπ]ε. Καὶ ἐλάξεν τὴν αἰϑάλὴν τῆς Χαμ} 
’ ᾽ ’ Ὰ, νμν»ν»» 3 Ὁ “ 93 Ὁ 3 »,’ Ἁ“- 3 ’ὔ ᾿ 24 ᾿ ΄ Ἅ 

γαίας εἐγαντιον Φαραω, χαι ἐπᾶσεν αυτῆν Μωυσῆς εἰς τογ δρᾶγον" χαὶ ἐγένετο ελχῇ, φλυχτίδες 

ἃ 1. 

12. 

1.3. 

14. 

15. 

16. 

17. 

" 
“7. 

᾽ » ρο ᾽ ’ χ 3 ρο ’ἤ 

ἀναζέουσαι ἕν τε τοῖς ἀγϑρώποις, χαὶ ἐν τοῖς τετράποσι. Καὶ ἐχ ηδύγαντο οἱ φαρμαχοὶ ςῆναι 
3 ’ ; φῸ ις Ν ΦὉ » » Ν ἈΨΦΨ 3 φρο ἴω ν.» ᾽’ " ϑ. “4 

ἐναντίον Μωυσὴ διὰ τὰ ἕλχη" ἐγένετο γὰρ τὰ ἐλχῇ ἐν τοις φαρμᾶχοις, χαι εν πάσῃ γῆ Αἰγυτ- 
3 ᾽ Ν ’ὔ Ν᾿, ’ Ν Νν » )» “ » »" Ν" 2 Ζ΄ 

του. ἘΕσχλῆρυγε δὲ Κυριος τὴν χαρδίαν Φαραω, χαὶ ὃχ εἰσήχουσεν αὐτων, χαϑα συνέταξε Κύ- 

βῥι0ς. Εἶπε δὲ Κύριος πσρὸς Μωυσῆν, ὀρϑρισον τὸ πρωὶ, χαὶ ςηϑι ἐναντίον Φαραὼ, χαὶ ἐρεῖς 

πρὸς αὐτὸν, τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῶν Ἑ ραίων, ἐξαπόςειλον τὸν λαόν μου, ἵνα λατρεύσωσί 
ϑ ἔφ Ν, “ φὩ5 Ν} φ΄ ΄ Ν ΄ ’ 3 δ 

μοι. ἘἜν τῷ γὰρ νῦν χαιρῷ ἐγὼ ἐξαποςέλλω πσάντα τὰ συναντήματά μου εἰς τὴν χαρδίαν σε, 
ς [ων ’ ΟΝ ἰον ἰδ Φ, Ὡ 2 3 ς ϑ Ν »Ἤ} 3 ’ βῷ 

χαὶ τῶν θεραπόντων σου, χαὶ τοῦ λαοῦ σου, ἵνα εἴδης ὅτι οὐκ ἔςιν, ὡς ἐγώ, ἄλλος ἐν πσάση τῇ 

γῆ. 
ἀπὸ τῆς γῆς. 

Νῦ ᾿, » (λα Ν ἴω ἐξ Ν ΝΥ λ ΄ ΝΣ ΄ ΝΟΣ Θη 

ὑν γὰρ ἀποςείλας τὴν χεῖρα “σατάξω σε, χαὶ τὸν λαῦν σου ϑανατῶώσω, χαὶ ἐχτριδήση 
Φ ΄’ φ΄ ΄ » Ν ᾽ ΄ ἰ 

Καὶ ἔνεχεν τούτου διετηρήϑης, ἵνα ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν ἰσχύν μου, χαὶ ὅπως 

διαγγελῆ τὸ ὄνομά μον ἐν πιάσῃ τῇ γῇ. Ἔτι οὖν σὺ ἐμποιῆ τοῦ λαδ μα, τοῦ μὴ ἐξαπος εἴλαι 

δῃ ςς, 57, 64, 727) 77» )8, 84, τς8, 111. ΑΙά. ΑΙεχ. Αἰγυπτον 

10. ἴγαι] α 72. σονται 110. δῖαν. δίοίᾳφ. δὲ δῖαν. Οἴτζοξι 
ἐπὶ τὰ τῇραπ.) ἔπι κανἷα τα τῆραπ. ςό, 82, 118, 120, 111. εοις. 

Ρρεν βέίοια δῖαν. κα ἐπὶ ς4. ἐλχη φΦλ.] φΦ). ἐλχκη 7γ6. ἱπῖςγρο- 

οἰ εἰ Οορι. φλυχτίσι;} φλυχταιναι 32. Βλης νοςεπὶ ἴῃ ςοπι- 
πιεπιλγῖο μβαδεπὶ ΡΗΐο. (το. ΝΗ, φλοκτιδες )ς. φλ. αἀναζ.] 
αναζ. φλ. τ), 38, 72. ὠναζιεουσαν} πιαρπιε δῖαν. Οἰἶγογ. αν υἱ 

νυἱθεῖυγ, ἀτπη.. 2. ἐν τ" π- ἐν 2] α αἰϊεσυΐτιιπν εἴ 4ιας 15 ἱπιει)δοειῖ 
ς3. ἵν τί τοῖς ἀνϑ. καὶ ἐν τοῖς τετρ.] α 72) 1οό. (ορῖ. α εἰπῇ 

ίη4. ἴῃ ςοπιπιαῖς γ6, 135. ατε (δῖ. Νίς. δϑίαν. Οὗτος. πῃ. σ. 
4. εἰἴφυς. Αἰτη. Εὰ.. κα αυοᾳυς χαὶ ἐν τοῖς τιτρ. πῃ. 1. τι- 

τράποσ.-----τιτράπ. ἷἱῃ ἐοπι. 10] κα αἰϊεγυϊγ. εἴ φιιας [18 ἰηϊεηδοεηῖ, 
᾿ς. τιτεάποσι») κτηνίσιν 52. τιτραποδοις 2ς, ρερογίδια ϑἰᾶν. 
ἐν παση}) γιαπιίτυηῖ καὶ τς) 195) 74. 1Ιοῦ, 107, 1οϑ, 118, 134. 

Οοπιρὶ. Αταῦ. 3. στοῦ. μγαηντς καὶ, (οἱ υποῖς ἱποϊυΐαπι, ΑἸεχ. 

Ὑ}} τὴ γῆ 14.» 16, 25, 32) ς2) 53) 44. 57) 72, 78») τού, 107, 131. 
Ομ. Νὶς. Αἰγύπτον 2.) Αἰγνπτω 74) τοῦ, 130, 134. Ἐξ)" 
“μη ΑΠῚ. 1. 2. αἰπᾳυς. Ἄττῃ. Ἑα. 

Χ. ῥαξιν) Ἐ Μωυσης 53, ς6. εἐλαϑον τῷ 16, ς, 20, ζ2) κ ζ» 
ς7), 48, 64, 74. 78, 1οθ, τον 1309) 114. Αἰά. Αἰεχ. (λι. Νις. 

Αταῦ. τ. 2. Απῇ. τ. αἰίφυς. Απι. ΕἘά, εἐλαῦων ς0. τὴν α.).} 
α τὴν 76. τῆς χαμιναίας}) τῆς καμιενιαίας ςς, 71, 78, 76. 
τν χαμιναιδν 14, 30) 5. ἢν 5.9. 57. 73. 77ν 78) 85. τὴν χαμινιαίαν 

1, 2:. 52. (δῖ. δὶς. τὴν καμινιναιαν 121. ἐναντ. Φαρ.) α τό, 

2ζ) 52) ξῷῃ 57ν 77, 78. (δῖ. Νς. ρετιπυης χαὶ ἐγῆσαν τς) 58, 

.:. Δδο τ..2.. Ἔ χαὶ ἐνάντιον των ϑιραποντὼν ἄντου 10, 71, 108. 
(οἰπρὶ. ροπυῃῖ ροῖ ἐρανὸν ς3, τό, 120. Μωνσης) α 43» 56. 
δίων. Οἴγοζ. Αταῦ. 3. Οεογα. ἐγίνετο] ἐγίνοντο τ. τό, 18, ς2. 
ξῳ. 47» 72.131. ΑΙ, ἔλχη φλν: τίδι:) -Ἐ δὲ τό. , φλνκτίϑδες 

29. ιλχη καὶ φλ. 82. Απτ.. 1. 2. δἰΐφις. Απη. Ἐά, ἕν τὲ} τε 

ἸΏ 1) 2.) 33) 53) 584) 47» 58», 729) 73» 77. 108, 120, 131. (λε, ΝΊς. 

δίαν. Οὗτος. τοῦς. Απη. α. 2, αἰΐφυς, πα. Βα. χαὶ ἐν) κα ἐν 

τού. τιτραπ.} τιτραποδοις 22. - ἐν τσὴ γη Αἰγυπτου 14) 
ιό, 2 ς, 52. 54. 57» 73ν 77» 131- (Δ. Νὶς, πιαῦεῖ ἐδάςπι 'ἰπ Ἰῃαγρίης 

ός. μερονἰδμ, δίαν. Ασπιη. 1. 2. αἰίᾳυς. Ασγηι. Εά. 

ΧΙ. ἠδύναντο) ἐδύναντο 64, 82, τοῦ, 128, 134. 

Φσραω 72, γ6. 

ἕλχη ι"τ-τ-τὰ ἴλχη 2] α αἰϊεγυῖγα εἴ αυκ: [5 ἰπιςταςςπὶ Χ, 82. ζιρ- 

Ρ εἴα ἕωπὶ εχ ςοττεΐείοης οὑπὶ ναγεϊαῖς ἰοξτϊοη 5 μέτα ἴῃ (υἱς ἰος!5 πο- 

τδιλάδ, ι8. ἐγίνετο) ἐγένοντο 14. τό, 2 ς») 305) 52) 54. 58. 72) 7 5» 
27», 78ν 84. τού, 1309) 131. ΑΙεχ. (τ. Νίς, εἴ ἔς ((η ε«οπεΐιίοπε) 

1.8. γὰρ) δὲ 30, 32) 52) ς3» 76. τὰ ἕλχη 2] α τὰ 32, 
130. αὐϊγαπιαις 18. δοῖσ. -Ἐ χαὶ τὰς φλυκτιδας Χ. ἐν 

τοῖς φαρμ.} καὶ ἐν τοῖς φαρμ. ΑΙΔ.. ἐν τε τοῖς φαρμ. 74. 74» τού, 
10}, 12. εἴς 18. ᾳ ἐν 2ξς. ΠΙΑΓΡῸ ἐν αὐτοῖς νεὶ ἐπ᾿ αυτοις 
ό.. καὶ ἐν] α χαὶ ταῦ. 1. 2. γ5] τη γῆ Χ. Αἰγύπ].] 

Αἰγυπτὼ 74) 134. (2ῖ. Νὶς, «“ἘἜρφργρηονμσι ἈΠῸ. 1. 2. αἰἴδᾳυς. 

ΧΙΙ. Ἐσκλήρ. δὲ} καὶ ἐσκληρυνε 10, 74, 108, 118. εἰσήκ. 
αὐτῶν} ἡκοῦσε τλῃῖιπὶ 72. εἰσῆχκ. αὐτὼ 74, 107. εξαπεξειλε τὸν 
λαον ιοό. χαϑὰ συνίτ. Κύρ.) α΄ο6. καϑαπερ συνετ. Κυρ. ςς. 
νἱ ἰρευί 4, Δονίκπ Αἰτῃ. ι..2. αἰίίσυς. Αγπι. Εὰ. -Ἑ τω Μωνσὴ 

Χ, τῷ, τς» τό, 18, 19, 2ξ, 29, 425) 54. ζζ» 57, 69, 64) 73» 74», 76, 
28, 83, 84. ὃς, 107, 108, 118, 110, 131) 134. 11. (ὐοπιρί. Αἰά. 

ΑΙεχ. (δι. Νὶς. δῖαν. πῃ. :. 2. αἰΐφυς. ἄπῃ. Εὰ. Ὁ τω Μωσει 

Μωυσῆ) 

τὰ ἴλχὴ] -Ἔ καὶ τας φλυχτιδας 18. τα. 

)2. Κύριος χ'-- Κύριος ἱπ σοπι. 13} Ἃ αἰϊέγυιγ, εἴ φυα: ἰἷς. ἰηϊεώ 
|κεεπὶ Χ. 

ΧΙΙΠΙ. Ὑοζυιπ οσπιπα,, 81. εἶπε δὲ Κύρ. πρὸς Μ.} εἰξὲε δὲ 
Κυρ. τω δίωυση 14) τςν τύ, 2ξς, ς2, 54.) 57.) 73» 775 78. 131. (δῖ. 

Νῖς. εἴ αἀἰπτιουΐαπη ἂρ ποίοις Αγπι. 1. αἰΐφυς. Αγ. Εά. ὥς, πιᾷ 
φυοὰ μαδελῖ τ Μωσει, 11ς. Κυρ. τω δίωυση εἰπ. Χ, εἰ δἰχ ἄς. 
δίαν. Απτι. 1:. 2. δφυς. Ασπι. Εά. τὸ τρω!} τω ρων 2) 32, 
ό.. (λι. Νῖς. χαὶ γι} α χαὶ δῖαν. Οἴπος. - ἡμ Θεό. 

πρὸς αὐτὸν) Α Οεοῦ. ταδὶ] μα 5ἷ.ν. πη. 1. 2. δἴφυς. Ασπι. 
Ἑα. ὁ Θεὸς} α ς4. τῶν Ἑδραίων] Ἠεότισν: Οοχκ. λα- 

τρεύσωσί μο.} μοι λατριυσωδι 9, ςς, 84. δίαν. Οἴτοξ. μοι λα» 
τρευσὴ 74. μὴ λατρευσωσι (πιετιάοίς γχτὸ μοι λατρ.) ς3. 

ΧΙΝ. Τοῖυπι ςοπιπιὰ α 81. Ἔν τῷ γὰρ νῦν) ἐν γαρ τω νυν 
4ζ,) 30, 2, 71» 74. 76, 8ς, 128. Αἰά.. ἐν γὰρ τὸ (ἢς) ς3. εν τὼ 

γυν γὙχρ 73. ἱπ ἦος σπίνε δῖαν. Μοίᾳ. ἰγὼ} α ς9. ἐξαπο- 
ςίλλω] ἐπχπογιλλω 1ξ9 71,118. απογέβλω 18, 19. Οοπιρὶ. εξαπο- 

φίλω τῷ, τό, 2ς, 29, 30, 329) 42, 53ν 54.) 47, 68) 64, 73, 78, 84, 8ς, 
12:8, 130, 131. (Δϊ. Νὶς, δἷδν. Οἰΐγορ. Αγηι. 1:. 2. αϊίϊᾳυς. Ασππτη. Εά. 
“παπογίλω Χ, ζ9, 72) 74) 739 76, 82) τού, 1079. 134.) 13. είρίανε 

ΑΓΑΌ. 3. μον) α Αγιπ. τ. . αἰΐφυς. Απτη. Ἐά. τῶν ϑεραπ.} 
οὐ μβγνογα Αταῦ. 1.2. (μβεῖ γεννος ΑγδῦΌ. 3. σου 3] Ατδῦ. 3. 

εἴδης] ιδὴς τςν τό, 18, 2ς, 20, 32) 52, 43» ς4) τό, ς7, ς9, 71» 73» 
γ6, 77. 131. 135. (ἀτ. δίς. εἴ ἢς, (οἱ ὰρεγ, εξ εἰ πιργαίορίυπι, 

ό4. ιδὲεις )ς. ὅτι) ὡς 18. ὡς ἐγὼ, ἄλλος) αλλος ὡς ἐγὼ 
18, 82, 130. (σαρὶ. δίαν. Μοίᾳ. Αγπι 1. σἰϊφαὶς μὶ ἐρο ( οάϊςε9 

ᾳυϊώλπι Αιπιεπὶ. Ἄπῃ. Ἐά. με εμ μὴ εροὸ ϑῖδν. Οὗτοζ. δέϊμ 
2, εΙ ε (τοῖν. κα ἄλλος Χ, τῷ, τςν 16, 2ς, 20, 30, 525) 4 ζζ,» 57, 

48, (9, ὕψ 71, 72, 73» 74. 78ν 76», 77. 78, 84, 8, τού, 1ο7, 131» 
134. 135. Αἷςχ. κα, Νίς. Αταδ. τ. 2. ὃ ὡς ἐγὼ, (δὰ μαδεῖ αλλος 

Θεος, ς,. 

ΧΝ,. ὙΤοιιηι ςοιηπιᾶ α 8}. γῦὺν γὰρ] νυν οὐν ζ9. 
Ἀπη. τ. αἴας. Απππ. Εα. αἀποζείλας} εξχπορειλας γι, 110. 

χιιρα]) “Ἢ μου Χ, τ4, τν τό, 18, 19, 2 ς, 29, 30, ς2, ς4,) ς, 56, ς7, 
5», 64. 71, 729) 73ν 72). 78ν 76» 77. 84,4. ὃς, 1οό, 1ο8, 118, 128, 129, 
130, 131), 134. 13ς. (οιρί. Αἰά. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. Αταῦ. σ. 2. 3. 

δίαν. εοῦρ. Ατ, 1. ἃ. δἰϊίϊψυς. ἄγη. Εἰ. ϑανατώσω) ϑανα- 

τω Χ, τ4, τς τ6, 18, 25, 30, 32) 2, ξῷ» ςζ») ς7, 59) 64. 73» 74» 77» 
η8, 8ς, 131, 13ς. Α]ά4. (δῖ. Νῖς. Ατῦ. 3. Ἄπῃ. 1. 2. δἰΐϊψυς. Απῃ. 
Ε4. εἴ ἧς ἰπ οἰιαγαέξ, τηϊθογα ΔἸεχ ἐπ μογίς ᾿ορῖ. οκοίσαηε φιοτ!ς 

(υἷπα: Ἰεϑίομο5) δῖαν. Οὗτος.  ἰκτριδησῃ] -ξ- ἐκ Οθογρ. 
ΧΧῚ. ΤΦΤοζιπι σοι α 8. ἕνεχέν τότε) ἕνεκα τότε (οιηρί. 

εἰς αὐτὸ τοῦτο Οὐφ. ἰΐ,ν 190. α Αὰν. 1. 2. διετηρήϑης}) ἕως 

τοῦ γυν 190, 1ιο8. ΑἸἰά, δίαν. διετηρησα σε τ1ῖς. ΑγΔΌ. 3. εἴ ἧς ἰῃ 
πλᾶτρ. ὃς. ἰξηήγειρά σε ((ςἀ τῆοχ μδῦοῖ διετηρήϑη Φαραὼ ἱπ ζοτηπγεη- 
ἰλο) Οτῖσ. ]. ς- ὑνὰ} οπως ὅ4. ΟἸενί, ν, 288. Οἷ. Ἰ. ς. 

ἰσχυν] δυναμιν 14.) 16, 18, 29) 29) 32) ς2ν 54) 57. 59) 64) 73» 74» 
77» 78, 84) τού, το7, 128, 130, 131) 134. 13ς. Οἥρ.]. ς. ὅγγ., εἴ 

ἢς ἰῃ ἴεχῖι, ἠοὰ ἰσχὺν ἰπ πιᾶγρ. Χ. ἰη ἴεχῖυ υἱ να, [εἀ δυναμιν ἰΩῃ 
πιᾶγρ. ὃς. γοδων ροίοβαιὶ: (εχ ὈΪπἰ5 ἰεξοηΐδυ5) Αταδ. 1. 2. καὶ 
ὅπως) καὶ γς. διαγγελῃ)} διαγγειλὴ 13ς. ϑιαγγελλη ςς. 

ΧΝ]Ι. Ἔτι οὖν] εἰ δὲ ς3. β΄ ενχο ϑίαν. Οἴἶτορ. εἰ σάδες Αὐτῃ. 
1. 2. αἰΐφις. Απη. Ἐά. φκανμοόνενν ΟΘΟΓΖ. σὺ ἐμπ.} ἐνποιῆ 

σὺ (ἄς) ΑΙεχ. ἐμποιῇ} αντιποιὴ 8, ς8, 72, 745) 107, 1ο8. αν- 
τιποιεὶι το, 7ς) 84. τού, 114. Ααυϊΐα νεγποπεπι ἰηεσυπῖ. πιᾶγζο 
εγχρατεις Χ. νετς φυλῇ βιετὶς τοιῷ ἰῃ στο, Οορι. ρεααικίς 

φωοπ 



Ε, ἊΣ Ο Δ Ο Σ. 
ΚῈ Φ. Ιχ' 

ὲ 9 ϊ οτ ὦ ς . . τ ΑΝ , 6 ΄ ; ,»΄.-. ! 
αυτούς; ᾿1δοὺ ἐγὼ ὕω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον χάλαζαν “πολλὴν σφόδρα, ὅτις τοιαύτη ἃὶ γέγὺ- 18. 
γεν ἐν Αἰγύπτῳ, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἔχτιςαι, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Νὺν οὔὖγ χατάσπευδσον συνα.-.- 

κ᾽ Ν ΄ ὦ ι΄. 2 »" ΄ ΄ Ν εν ! Ν Ν ΄ 
γαγεῖν τὰ χτήνη σου, χαὶ ὅσα σοι ἐςὶν ἐν τῷ πεδίῳ" πάντες γὰρ οἱ ἄνθρωποι, χαὶ τὰ χτήνη, 
Φ ἊΝ ε ρ,. "» ῬῸ “ “ο 9 “4... 5 2 2 ρ .Ψ »» »ν εἐ . ἢ ΥΩ 

ὅσα ἐᾶν εὑρεθῇ ἐν τοῖς πεδίοις, καὶ μὴ εἰσελβῆ εἰς οἰχίαν, πεσὴ δὲ ἐπ᾿ αὐτὰ ἡ χάλαζα, τελευτή- 
ε ᾽ ν ΄ κ ζ΄ Ν ΄ Ν ΄ ».,. ᾿᾿νΝ Ν 

σε. 0 φοδούμενος τὸ βήμᾶ Κυρίου ΤΩ ϑεραπΟΥΤΩν Φαράω, συγήγαγε τὰ χτηνὴ αὑτοὺ εἰς τῆς 
» Δ Ν Ν ΄ ρ 7 9 Ν κω 5 7ὔ ν᾽ “Ὁ Ν ΄ 2 », ὔ 

οἶχες. Ὃς δὲ μὴ πρύσεσχεν τῇ διανοίᾳ εἰς τὸ ῥημα Κυρίου, ἀφῆχε τὰ χτἥνη ἐν τοῖς πεδίοις. 
Ε͵ δὲ Κύ ον Μ ρο ν Ν, ρο Τ 3 Ν » νΝ ͵ν»ν Ζλ ζ ὃ)» 

πε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ἐχτεινον τὴν χεῖρά σοὺ εἰς τὸν οὐρᾶνον, χαὶ ἐςα! χάλαζα ἐπὶ 

“πᾶσαν γὴν Αἰγύπτου, ἐπί τε τοὺς ἀνϑρώπες, καὶ τὰ χτήνη, χαὶ ἐπὶ πᾶσαν βοτάνην τὴν 

ἐπὶ τῆς γῆς. ᾿Ἐξέτεινε δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα εἰς τὸν ὀρανὸν, χαὶ Κύριος ἔδωχε φωνὰς καὶ χά- 

λαζαγ" χαὶ διέτρεχε τὸ 'ῦὺρ ἐπὶ τῆς γῆς χαὶ ἔδρεξε Κύριος χάλαζαν ἐπὶ σᾶσαν γῆν Αἰγύπ]ε. 

Ἦν δὲ καὶ χάλαζα χαὶ τὸ ποῦρ φλογίζον ἐν τῇ χαλάζῃ" ἡ δὲ χάλαζα πολλὴ σφόδρα, ἥτις τοι- 
αὕτη ἃ γέγονεν ἐν Αἰγύπ]ῳ, ἀφ᾽ ἧς ἡμερας γεγένηϊαι ἐπ᾿ αὐτῆς ἔθνος. ᾿Επάταξε δὲ ἡ χάλᾳζα 

δες δῖαν. Οἴἶζορ. τοῦ λαοῦ}. τῷ λα 72. φγαηντεῖς λμίας 

Αταὺ. 3. μὴ ἐζαποςεῖλαι) μὴ αποςειλαι 72. «γμείανε ( οαϊςες 
Αιξηὶ οοιηρίυγεβ. αὐτοὺς) ἐϊίμπι Αταῦ. τ. 2. 

ΧΥΠΙ. Ἰδοὺ ἐγὼ] εἰ ἐρο ἐζεέ Αἴτῇ. ἱ. 4. αἰϊφις στη. Ἑὰ. 

ὕω} τηδεσο βρεχω ς8, 129ς.ς. βρέχω ςό. (ὐοπιρὶ. στοιω 19, ς9, 7) 

τοβ, τ18. τεμψω 72. »ἶο Οορ. ρίκαηε Αὐτὴ. 1. 2. 4]Ἴχυς. 
Απι. Ἑὰ. ὕω ταὔτ. τὴν ὥρ. αὔρ.} αὐρ. τὴ ὡρα ταυτὴ ἐξαποςελω 
᾽ξ. ταύτην τὴν ὥραν αὔρ.} τὴν ὡρᾶν ταντὴν αὐρ. 158. ΑἸά,. τὴ 
ὡραι τἄντη. ἀνρ. ἴ9, τοῦ, τι8. 

φαυτὴ τῇ ὡρᾶ 72. 

Ταντὴ τῇ ὡρὰ δαὺβ. 15) ς8. ανρ. 

ἄυρ. ταὐτὴν τὴν ὡρῶν 71. Ἀπ. 1. 2. δἰϊαυς. 

Ασηι. Ἐὰ, κἋ ταύτην τὴν ὥραν 7ς. κα αὔριον 30. ἥτις τοιαύτη) 
φι(. 72. ἃ γίγ.} οὐ ἕαρτὰ ᾿ἰπεᾶτι, εὰ τοδην,, υἱ νἱάδῖυγ, ρυπ)ᾶ, 7ς. 
ἐκτίρα.} ἐκτισϑὴ τι. 
φἰοεαξι. πυϊηοες ΑἸοχ, 

ΧΙΧ. Νῦν] εἰ πβπς Αεξῃ. τ. α. αἴϊαυς. Ασπὶ. Ἐά. 
ἃ Ὅεοσς. ἄστη. Σ. 2. δἰχιιε, Ατηι. Ἑά. 

ἕως} καὶ ἕως Οοπιρὶ. ρῥγαβιγαὶς χαὶ ἰῃ 

φῳ 
οὖν) 

κατάσπευφον) κατα- 

ὀχυχευσω 134. τῶ κτήνη σε] ονικὶα ρεζετηποι δῖλν. Οὗτος. -Ἐ ἐν 
αὐὐείκε ΑἸτδῦ. 3. καὶ ὅσα) , καὶ ΠΠ. Οεοῖρ. πιαδεῖ καὶ ἴῃ “[δ- 
ταῦι. τηϊλοεε ΑἸεχ. εἰ ομπηία φιεειπφις δῖαν. ΟἰτοΣ. 
εἰσὶν ΑΙεχ. τῷ τεδίῳ] τοῖς πεδίοις ς9, 73. ϑίαν. Οἴἶτορ. 
γὰρ οἱ ἄνϑρ.} ταντα γαρ οἱ ανϑρ. (Βς) )ς. πάντα γὰρ ἀνϑρωπον 
πε) ς3. κοἱ τῷ, 2ξν ς7ν 770. λ γὰρ Οεοῖξ. ὅσα ἐὰν εὑρεβῃ] 
οσα σοι ἐξῖν 11. οσα ἂν ἐυρεϑὴ 14, τό, 19, 59, 729 74. 74» 10, τι8, 
129, 131. Οοπιρί. ΑἸεκ. δῖ. ΝΊς. , ἐῶν 2ς. Ασῃη. 1. 2. δἰ ϊἴᾳιις. 
Ἀπ. Ἑά. τοῖς πεδιοις) τὼ πσεδιω 11, τς, ς ζ) το. Αἰεχ. Οορι. 

καὶ μὴ εἰσελ .}}] . πον ἱπίέγεηι δῖλν. Οἴγορ. οἰχίαν] ἐονιος ϑἷδν. 

Οἴτορ. τοισὴ δὲ ἐπ᾿ αὐτ. ἡ χαλ.)] α 7ς.- κκὶ (6, 13:-.. σ΄. δὲ 
ἢ χάλ. ἐπ᾿ αὖτ. ΑἸεχ. “σεφὴ δὲ] τσέση τε δὴ (Πς) τς. εἰ ἐαααί 
Απη. τ. Οεοσρ. κα δὲ Ὁ οάϊςδς αυϊήληι Αὐτηςπὶ. Ασηι. Ἐά. αὐ- 
τῷ} αὐτή (ἢς) τς, 124. αντω τοϑ. ἡ χαλ.] καὶ ἡ τό, 2.» ς2, 
ς7, 9. 77ν 78ν 129, 130. (δῖ. Νίο. Ατπι. τ. τελευτήσει) τελεὺ- 
τησὴ 114- καὶ τελευτησὴ 2. [ιδδεῖ Πὶο ΠΑΓΡῸ δϑοπΊ, 4025 ἰδᾳυη- 
ἔν ἴῃ ᾿σχῖι! δαπμγίδηο, Ασδὺ. τ. : : 

,. ΧΧ, Ὁ φοῦ.} ὁ δὲ φοξ. ς3, τού, 107. 
ἐποίμεη!ε: δῖαν. ΟἸἶτορ. 

ἐς} αὶ ςς- 

“σανΐες 

εἰ φεί ἐϊπιόδαι Οεοζρ. 
ἐΓΡῸ πιείμεμέ: ΑΥΑΌ. 1. 2. φαὶ ἐφὶμγ ἐἰπιδ- 

δα: Ατγλῦ. 3. τὸ ῥῆμα ἸΚυριΑ] τον Κυριον ς 3. τῶν) απὸ τῶν 
ς3. συνήγαγε!) συνηγαγον 135. εἰσηγαγε το. -Ἐ τοὺς ται- 
δας καὶ γ5. -Ἐ τοὺς ταιδὰς αὐτου καὶ 14) 1» τός 2ς) ς2,) ζ4) {79 
ς8, 73, 779 785) 128, 111. Ατδῦ. ε. 2. Απῃ. τ. 2. δἰ 4υς. Αππῃ. Ἐῤ. 

“«Ἱ ἐλάειῃ υὉ Χ εἰ ἰῃ οβαγδέξζ. πιϊποῖς Αἰοχ. τὰ κτήνη αὐτου--- 

τὸ κτήνη ἴῃ Τοηϊ. 21] α ροϊετια εἴ αυῶ 115 ἱπιεδοοης ΑΥδῦ. 3. 
αὐτοῦ) αὐτῶν 129, 130. ϑἰλν. Οἶτογ. Θεοῦ. α Απῃ. :-. 2. αἰϊΐφυς. 
Ἀπ. Εὰ. τοὺς οἴκους} Βαρεηῖ ἰῃ πυπιεσο ἤηριυίατὶ Αππῃ. 1. 2. 
Αἰαυε. Ατπ. Ἐά, 

ΧΧῚ. “Ὃς δὲ μὴ πρόσεσχεν) ος δὲ μη παρεσχε 8. ὃς δὲ αὶ πρόσ- 
ἐσχε Ἰδεούοτγεῖ. ἴῃ Οὐδὲ, Νὶς. ἱ, όςι. εἰ φμὶ πο αὐεπά δῖαν. 

Μο. Αστῃ. σ᾿ 2. αἰΐᾳυε. Ασηι. Ἐὰ. δἰ φαΐ μοπ αἰιεπάενγενί δίαν. 
Οἴϊτος. διανοίᾳ) -- αὐτὸν τς, 30, ς1, 48, 72. Θεοτρ. Απῃ, 
ι. ἃ. αἴϊαυε. Αἰτῃ. ἙἘὰά. εἰ) ς3. τὸ ῥῆμα} Βιδδεῖ ἰπ ηι- 

Π6Ὸ ΡἰυγαὶΣ Αττ, τ. δ᾽ίαυς. ἄστη. Εά. ἀφῆκε] νεἰϊφμόγμπε 

δίδν. Οἷἶγοζ. δέ γεϊίφκ Οεοτρ. τὰ κτήνη} φγαιηϊταπὶ τοὺς 

παιδας αὐτὸν καὶ ι() ς8, γ2. ΑἸΌ. τ. α. Οοὐϊΐςεβ αυϊάλπι Ατπγειιὶ. 

Ἄχστπα. ΕἘὰά. - ελέεω ὧδ Κζ Ατιῃ. -. τοῖς τριδιοις} τω πσιδιω Χ, 

147 ἔξ) τό, 18, ἃ 5, 29, 59, (4) 7) 49, 64) 73») 74) 769 77) 78, 84, 
ἃ 

᾿ ΆΠπῃ. Εὰ. 

τοῦ, 107, 134) :3ς. Αἴεχ. (δὲ. Νίο. Ὁορῖ. Ασππ. 1. ἃ. δἰ φαει 
Απῇ. Εά. -.- πογεδαπηηγ Οορι. 

ΧΧΙΙ. Εἶπε δὲ] , δὲ Οεοτρ. 

ΑΓΏλ. 1. 2. 4146. Ατπ). Ἑά. 

εἰ χε ϑίαν. Οἰἶγοσ, Αταρ. 4. 
σου] α δῖαν. Οἴἶευρ. ἔςαι) 

Μ Αταὺ. τ. 2. δίαν. Οἴἶιος. ἐπὶ πᾶσαν γὴν) ἐν τᾶσι (Πο) τη 
Ὑὴ 72. ἔπι ὥ-. τὴν Ὑην 72) 735 120) 13ς. (ὑοιῃρὶ. 

ι. ἃ. αἰϊΐαις. Αγ. Ἐά. ἔπι τε} α τε Ὡς. δ(αν. Οἴτγορ. Οθοῦσ. 
Ατηι. 1. 2. δἰΐασυε. Ασηι. Εά. καὶ τὰ] καὶ ἐπὶ τὰ 2ζ) 32. ζ9, 
γ1, 739. 74γ 757 84, τού, τοῦ, 124. δῖαν. Οἶτον. εἴ ἔς, δὰ ἐπὶ ἰῃ 
εἰιαγαδς. γηΐποτε ΑἸεσχ. στᾶσ. βοτ. τὴν] ἴῃ πυπιετο ῥ᾽ υγαὶ! ἐχρυ πες 
Οορι. βοτανν»} -ἰ ὠρνὶ Αταῦ. 1. 2. τὴν ἐπὶ] τὴν ἐν τῶ κα 
διω ἐπὶ τῷ, ς8, γώ. Ατπι. 1. 2. δἰϊφυς. Αγ. ἘὰΔ. κα τὴν 84. 
γης} Ἔ Αἰγύπτου τς, ς8. Αγαῦ. τ.2.  “Ἐρ)γρείονεα ΑΥπλ. 1. 2. 
αἰϊΐφυς. Ασπι. Ἐκ. 

ΧΧΙΠΠ. Ἐξέτ. δὲ] καὶ ἐζετ. 71. Οδοῦν. Αγπὶ, 1. ἃ. δ 4υ6, 
ἄτη. ἙἘά. εἰ ἄς ρηπιο, (δὰ πυῶς εγαίωπι καὶ, )ς. κα δὲ Αγ. 3. 
τὴν χ΄ εἰς τὸν οὐρ.} τας χεῖρας εἰς τον ουρ. 130, εἰς Τὸν ουρ. ΤῊΡ Χ΄. 
ςό, γ1, 82) 128, 129. τὴν Χ. ἔπι τὸν ουρ. 19, 1τοϑ, ,18ὁ. «εῖς 

Ρα] “ αὐτοῦ 14, τς», τό, 25, 32) 52) 43) 84, 97) 48, 72, 73) 77» 
131. (δῖ: Νὶς. ΑἸΔΌ. 1. 2. Οεοῦρ. Αγπὶ. 1. 2. αἰϊίφυς Ασπι. Εά. 
Ἔ αὐτοῦ ἕὩ Χ εἰ 'π οδπιαγδέξ. πιΐπογε ΑἸεχ. καὶ Κύρ.] Κυρ. δὲτς, 
58, 72) )ς- Ἐυΐ. ἴῃ ΡΩ͂. 65. δ[αν. Οἷἶγοσ.  ἔϑωχε] δέδωκε το, τοϑ, 
118. φωνὰς} φωνᾶς και σαλπιγγὰς 7:. φοζέσε ΑΥγδΔΌ. 1. 2. 
καὶ χαλαφαν] και χαλαζας γχ. κ καὶ 16. πηᾶγρο χαλαζης Χ. 

χάλαζαν τ" --ἀκάλαζα ι9 ἰπ οσοπι. 241] καὶ Ρυϊιημπι εἴ φυα: [15 ἰηζοι)α- 

ςεπὶ ς3. τὸ τὺρ] το ἔαρτα Ἰίπεαπι, [δὰ ρεῖπιᾶ, υξ νἹάεῖυγ, τηᾶπιὶ, 
)ς. ἐπὶ τῆς γῆς} ἐν τὴ χαλαζη 30, )ς. εἰ ἢς ἰπ ἴδχιι;, (δά υἱ 
Ἅαῖ. ἴπ πιαγρ. 8ς. καὶ ἕδρ. οὐπὶ 44. ἴπ σοτηπηδῖς} α 72. Ατδῦ. 
:. ἃ. χάλαζαν 25] κα ς2. ΕυΓ, Ι. ς. τὰσαν) , Ευΐ, Ι. ς- 

γν] τὴν γῆν 1. Αἰγύπτου) “Ἐτγρείογα σι Αταν. τ. ας. Αταν. Εά, 
ΧΧΙΝν. ἮΝν δὲ ἡ χαλ.] ποιδηῖυγ ἔργα ρυπέᾶ8, αὐ ἀείεινία, 11. 

ἐν αί ξγἀπάο ραέϊὶβ ποίδτυς Ατγπὶ. τ. ἢ δὲ χαλ. 75. κα ἢ χάλαζα 
γι. 4 δὲ Ατπι. τ. αἰϊΐφυς. Απη. Ἐπ. χα] α 71. τὸ πυρ) 
α ἴο). κατὸ 71, τοῦ. φλογί ον} σφοδρὰ φλογιζον ς8. ἐν 

τῇ χαλ.) εμπὶ φγαμάϊνε δῖαν. Μοίᾳ. ἰὰ μιοήϊο σγαπάϊπις Ἄττα. τ. 2. 

αἰϊίφψυς. Ατ. ΕΑ. ἡ δὲ χαλ. πολλὴ σφ.] α 72. τοολλὴ δὲ ἣν 
σῷ. εἴ κα ἢ χάλ. 75. κῇ ϑὲ χαλ. Ατιδ. 1. 2. ἡ δὲ χαλ. πολλη 
πολλὴ σῷ. τι. εἰ ρ»γακπάο ὅς. Ατην. 1. 2. δ'φυς. Απππ. Ἑά, 

σφόδρα} σφοδρα σφοδρα Χ, τΞ, 30, ςξ, ς8, ζ9, 6, 715 74, 76, 82, 
8., ὃς, τού, 1ο7, 128, 131), 134. ΑΙά. Αἰοκ. δίδν. ἥτις] α Αγιῃς 
2. αἰἴχφυε. Ατη. Εά. τοιαύτη αὶ γίγ.] ον γέγονε τοιαυτὴ Χ, 14, 

τς, τό, 18, 257} 29) 54, ξ8ν 57». 58), 49, 64. 73. 75ν 77» 78. 8.) ὃς, 
τού, 131) 134) 13ς. Αἰά, ΑἸεκ. (αἴ, Νὶς. ον γέγονε ποποτε ([ς) 
τοιαντὴ 72. οὐχ εγένετο τοιαυτὴ γη6. οὐ γέγονε αὐτὴ (ἢς) 107. 
α τοιαύτη 30, τοῦ. Αἰγύπτῳ] γη ΛιγυπἼω Χ, 18, 64) τ1ς. τα- 
σὴ τὴ Αἰγνπτω .8. τσὴ γὴ Αἰγυπτου τις. ταση τὴ γὴ Αἰγυπτε 

722) 130. ΑΓΔΌ. 1. 2. οπιμὶ ἐεῖνα ,ἄἰργριονμι Αὐτὰ. τ. ἃ. αἰ ας. 

ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας] Λ ἡμέρας ζό, 71, 82. (οπιρ. αφ᾿ α 

Χ, 14. 1ς9 τό, 18, 19, 29, 30, 32, 52) 53») ς4) 5.5» 47» 58) 59) 73» 74) 
γξ) γδ, 77. 78, 8... 85. τού, 1το7, 1τοϑ, 118, 128, 110, 1319) 134. 13. 

Αἰεχ. (δῖ. Νίς. Αγαῦ. 1.2. ϑδῖλν. Οἴγορ. αφ᾽ ὡν 72. γεγές 
γηται) γέγονεν 19, 78, τοϑ. ἐπ᾿ αὐτῆς} ἐπ᾿ αντὴν 29. ἐπ᾿ αὺὖ- 
τῇ 72, 7ζ) 114. ἰπ λα ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. ἔϑνος] φεπίοι ΑΥΔΌ, 3. 
2ορκκνς ϑίαν. Οἰἴτορ. χεπεγαιίο ὀομείην σι Οεοῦρ. 

10. 

20. 

2 1ὶ 

22: 

23. 

24. 
-«- 

23" 



ΚΕΦ. ΙΧ. 

Ἐ Ο ἱ] Δ Ὸ Σ. 

“ Ν - φᾷ ΄ Ἃ ρΦ ᾿» “ ,. 
ἐν πάση γῇ Αἰγύπ]ου, ἀπὸ ἀνβρώπε ἕως χτῆνες: χαὶ πᾶσαν ο]άνην τὴν ἐν τῷ πεδίῳ ἐπάταξεν 

ἢ χάλαζα" χαὶ “πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν τοῖς πεδίοις συνέτριψεν ἡ χάλαζα. Πλὴν ἐν γῆ Γεσὲμ, 
ἙΝ Ν 3 2 ’' οΝ 3 ΄ “ Ν 

οὗ ἦσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, οὐχ ἐγένετο ἡ χάλαζα. ᾿Αποςείλας δὲ Φαραὼ εἐχάλεσε Μωυσῆν χαὶ 

᾿Ααρῶν, χαὶ εἶπεν αὐτοῖς, ἡμάρτηκα τὸ γῦν' ὁ Κύριος δίχαιος, ἐγὼ δὲ καὶ ὁ λαός μα ἀσεβεῖς. 
Εὔξασϑε οὖν περὶ ἐμοῦ πρὸς Κύριον, χαὶ σαυσάσϑω τοῦ γενηθῆναι φωνὰς Θεδ, χαὶ χάλαζαν, 

Ν φο “52 ἵει: ε “ Ν 9 Ζ ΄ ’ὔ’ 

χαὶ σῦὺρ’ χαὶ ἐξαποςελὼ ὑμᾶς, χαὶ οὐχέτι πσροστεϑήσεσϑε μένειν. 
2 ».᾿ ρ᾿ ε 

Εἶχε δὲ αὐτῷ Μωυσῆς, ὡς 
’ ’ . φΦ ΄ Ὺς Ἀ, ΄ ΄-ς ες 

ἂν ἐξέλθω τὴν πόλιν, ἐχπετάσω τὰς χεῖράς μὲ “πρὸς τὸν Κύριον, χαὶ αἱ φωναὶ παύσον]αι, χαὶ ἡ 

χάλαζα χαὶ ὁ ὑετὸς οὐχ ἔςαι ἔτι, ἵνα γνῷς ὅτι τὰ Κυρία ἡ γῆ. 
ἐπίςαμαι ὅτι οὐδέπω “πεφέξησϑε τὸν Κύριον. 

᾿ς Ν ΄᾿ ε 4 ΄ 

Καὶ σὺ χαὶ οἱ ϑεράποντες σξ, 

Τὸ δὲ λίνον καὶ ἡ χριϑὴ ἐπλήγη" ἡ γὰρ χριϑὴ 

“αρεςηκυΐα, τὸ δὲ λίνον σπερματίζον. Ὃ δὲ πυρὸς χαὶ ἡ ὀλύρα οὐχ ἐπλήγησαν, ὄψιμα γὰρ 
ἦν. Ἔξηλϑε δὲ Μωυσῆς ἀπὸ Φαραὼ ἐχτὸς τῆς “σόλεως, χαὶ ἐξέτεινε τὰς χεῖρας πρὸς Κύριον" 

. χαὶ αἱ φωναὶ ἐπαύσαν]ο, χαὶ ἡ χάλαζα χαὶ ὁ ὑετὸς ἐχ ἕςαξεν ἔτι ἐπὶ τὴν γῆν. ᾿Ιδὼν δὲ Φαραὼ 
“ ξ΄ εἐ ε Ν Ν ε ΄ ᾿ Ν, ε ᾿ς“ ἌΣ ρῸ ε ἅ ᾿ - 4.44 

ὅτι σεέπαυται ὁ ὑεταὰς χᾶι ἢ χάλαζα χαὶ αἱ φωγᾶϊ, προσέψετο τοῦ ἀμαρτάγειγ' Καὶ εοἄρυγεν 

ΧΧΥΝ. Ἐπατ. δὶ] , δὲ (οὐϊςες φυνίλπν Απτεηὶ. Ατππ. Ἐά.. ὧν 

ϑετευβῆι Ἀταῦ. ι..2. στοῦ. ἐν π. γ5] πασαν γὴν ς3. δῖαν, Οῇτος. 
πασν}) α 29, 72. ὙἹ Αἰγύπτου) ὋΞ τῦαντὰ σα ἣν ἐν τω τεδιω 
109. 83. 45. 71) 72, 7γ4.. 75ν 84. 107, τοϑ, ττ8, 134. Ἑοπρὶ. Οοριῖ. 

ἱα θεῖ εἰήεπ) πιαγμὸ ΠῚ, Χ. -Ἐ ελάεπι π᾿ Ἑμαγλῶ.. τΐμθοτε ΑἸςχ. 

“ ὁσὰ τν ἐν τω σίδιω τοό. 1 Ἠκεπε φωφάί,μπσις γα ἷπ αρτο Αταῦ. 

1.2. Ὅπι. τ. αἴηᾳυς. Ατῆν. Εά. - ὧ ον φυοά ἰπ εαπερο Αταὺ. 4. 

γη Αἰγυπτω Χ, 18, ύψῳ ιοδ., Αἰγυπτω 82, 118. 

Απι. 1. 2. δἰἴφυς. Αστῃ. Ἑὰ. 
“Ἐξ γρείον εν 

κτήνους) εἰ φακομποκε εἰ ΔΗ! ἐπ 

σεν; δῖαν, Οἴἶζσορ. ἐν τῷ σιδι.}} ἐν τοῖς πεδίοις 32, 53, (6. Λ- 

2“ ᾿συανι δἷλν. Οἴτος. ἑκατ. ἡ χαλ.} κα 72. χαλαζα 49 

-- χάλαζα ἰπ ςοπι. 26] κα αἰϊεσυα. εἰ φυα ἰΐ5 ἱπτογίασθης τό, ς 3. 
πάντα τὰ ξύλα τὰ] κα τὰ υἱύπιιπι )ς. μαδεηὶ ἴῃ πιιπιοτο Πηρι αὶ 
Απῃ. 1. 2. βἰίφυς. πῇ. Ἐάὰ. ἡ χάλαζα 3} , Χ, 14, τς» 18, 

10», 2ζ, 20, 30, (2, (4) ςς, ς7, 48, 49) ό4ᾳ, 71, 73) 76, 77, 78, 83, 
ὃς, τού, 118, 131, 13ς. (πρὶ. Αἰά. (δι. Νὶς. (ορι. Ασπι. ᾿. 2. 

αἰτα]υς. πῃ. ΕΔ. ελάςπι πηςὶς ἱπεϊιάϊς ΑἸεχ. τὴ χαλαζη 82. 
ΧΧΥΙ. γῇ Γισ.) τη Γισ. 74, 8... τοό, 1ο). τη γῆ Γισ. 14) 

δ τὴ δον 8 8. 1 70. Γισὶμ) Γισὶν ἴπ οἰαγαές. πιΐποτε 

Αἰεχ. 1 Δίωνι Ἀπῦ. ς. οἱ νἱο.} κα οἱ ςξ, ς9. Οοπιρί. ἐγί- 
γετο] ἐγινετο 74. ἡ χαλαζα)] α ἡ 73» τοδ, 118. 

ΧΧΧΤΙ. 'Απος. δὲ) α Οτΐρ. ἱ, λοι. θοῦ. απεσειλε δὲ 7ς. 
δίαν. Οἶτγορ. οἴ  πνανο τιν. τ. 2. αφυς, Απῃ. ΕΔ, ἐχαλ. 

χαι τχὰλ. )ς. δίαν. Οἴτοχ. Μήωυσνν} τὸν λίωυσην 1τοϑ. (οηνρί. 
τὸ νῦν] τὰ νυν 53. τοινὶν 25. ἀμξπρυυηῖ νοϊ ἡμαοτηκα, αἴφυς 

δύο ᾿υηρυηῖ μας δ] ὁ Κύριο;, 53. Δτγιηςηὶ (οάά. φυϊάαπι. Ατην. ΕΔ. 
α τὸ το. 108. κα ὑἰγυπιαις ταῦ. 1.2. -Ἐ εοπίγα δοπιίπασι ΟἸςοΥρ. 
ὁ Κυρ.) “ ργαπήςυης Δτγαῦ. τ. 2. Οτοτζ. Αγαι. 1. ἐγὼ δὲ} ὦ 
“9 εογς. Αγπὶ. 1. 2. αἰίᾳις. Ἄσην. Εὰ. ἀσιθεῖς}) αἀσέϑης 2ς, 
72. τοῦ. (ὑλι. Νίς. 

ΧΧΨΊΠ. Εὐξασϑι) προσινξασϑε το, το8, τ18. Οοπιρ. ἂν] 
α Ὅεογρ. δίων. Οἤτορ. Ἄτπι. 1. 2. δἰἴφις. Αππῃ. Ἐά. περὶ ἐμὰ 
πρὸς Κύρ.) προς Κυρ. περι ἐμὰ 30, 128, ΑΙά, ώ περὶ ἐμὰ τῳ, τς, τό, 

18, 19, 2ξ, 32) 52) 54) 8.» 57. 48, ὅς, 72, 73, 76, 77. 78, 1ο8, ιι8, 
131γ13.5. (οπιρί. ΑἸεχ. (ὑ5ι. Νὶς, Οὐκ. 1, 2ο1. Ασαῦ. τ. Ὁ. Οεοσρ. 

α περὶ ἐμοῦ, (εὰ μαρεῖ τπῆᾶγσο ρήπια τπᾶπυ, Χ. γενηδηνα!) γε- 
γεσϑαι ς1, 75. ΑἸά. ργατηϊτίῖ ἐτὶ ζό, 129. φωνας} φωνὴν 72. 

Θεοῦ) Κυριου γ6. κατ, 108. τυ] ἭὝ ἐπι τῆς γῆς 83. Αἰά. 

δίαν. οὐκέτι] ἡϊς ποκ δῖαν. Οἴἶγου. τὩροστεϑήσισϑε) τρος- 

ϑησισθὲ τς») τό, 18, 32, 54. ὅῳ γό, 77, 1τ3ς. Αἰεχ. Ολε. Νὶς. 
τροσϑησισϑαι 1311. τεϑησεσϑὲ 72. τροστεϑήσεται 82. τρὸς 
ϑησομαι (ῆς) 523. τροσϑησω (0) ς2. 

ΧΧΙΧ. Εἶπε δὶ] καὶ εἰπεν το, 108, 118, Απτ. 1. αἰϊίᾳυς. Αππῃ. 
ἘΔ. , δὲ Οεογς. αὐτῷ Μωυς.} Μ. πρὸς αὐτὸν ς3. κ αὐτῷ 

19» τ. 108, 118. Αγαῦ. 3. ὡς ἄν] ὡς ἐᾶν 32. ὡς ἄν 130. 
ὅταν ΡὮΠο ἷ, ος, 581) [εἀ ἐπειδὰν ἴ, 372. εγὶ! βηεμίας (οριῖ. τὴν 
τοόλιν]) εἰς τὴν πολιν 9. τῇ πόλει 107. τῆς τολεω; ς3. ἐχ- 
πιτάσω)] καὶ ἐχπετασὼ 18, 76. Οορι. δῖαν. Οἰἶΐγοσ. εχτένω 109, τοϑ, 

118. τὰς χεῖρας μ0.} τὴν χέρα μου 72. κ μου ςξ; ζ9, 7ζ. 

118, 130. ΓΏΙο ἱ, 372) 581. ϑίλν. Οἰἶγοζ. -Ἐ αδνγα Θεοῖς. τρὸς 
τὸν Κύριον] ρος τὸν Θεὸν ΠΠ|,2ς. τυρὸς τὸν Κύριον, (οὰ Κύριον ἴῃ 

«Βγδέϊ. πλίπογε, ΑΪεχ. τὸν Χ, τῷ τς 16, 18,30, ςς, ςϑ8, 64, 72, 

74.» 735) 77ν 84) 107.) 108, 128, 120) 124, 135. Οδῖ, Νὶς. Ρμῖο 1, 

58:1. Οηξ. ᾿ἴ, 121. -Ἐ εἰς τὸν οὐδᾶνον 81. ΑΙά. ΑἸεχ. ργα πη 
α4] εαἷμνε δἷαν. Οἴτορ. αἱ φωνα!)} νοκε; ἡ. Οεογρ. 

διν. Οἰἶτγοζ. καὶ ἡ] κα κχαὶ ϑίαν. Οἴτορ. ἡ χαλαζα) αι 
χαλαζαι γι. ἐχ ἕξαι ἔτι) καὶ οὐχ ἐξὰι ετι 72. οὐκέριν ἐτι 74. 

οὐκ τι τγᾶι 14. τό, 18, 2ς, 32, 4, 7, 04, 73, 779 79. 111. (ας. 

Νῖὶς. Οὐ. ἱϊ, 21. Οεογ. Ατιη. 1..2. αἸίφυς. Ἄγιν. Ἐά. α ἔτι ς2. 

Ριμο ἱ, ςδι. τοῦ Κυρ.] α τὰ ΡΠ ο ]. ς. 

ΧΧΧ. Καὶ σὺ] ἐμ ακμίενι ϑίαν. Οἶτος. ἐπίγαμαι) ἐπιφασθε 

ς1. δὲ ς8. ΑΙά. οὐδίπω τιφόφησϑε) οὐϑεέπὼ καὶ νυν τιεφο- 
ὄησϑε 12. οὐδέποτε φοῦεισϑε ς8, 72) )ς. ΟὐμρΙ, εἰ ἢς, πὲ ᾳυοά 
τηοηάοίς μαθοαὶ φωνεῖσϑε» ς3. υδέποτε τσιφόξησϑε Οὐκ. ἰΐ, 120. 
ονδέποτε φοξζησεσϑὲ 107. τὸν Κύριον] τον Θεὸν 29, 13.ο. Κυριον 
τον Θεὸν ς8. Αταῦ. 1. 2. Ασπι. 1. 2. δ᾽ ας. Απῇ. ΕἘά. τὸν Κυριον 
Θεὸν (ας) τς. : 

ΧΧΧΙ. Τὸ δὲ λ.--ἰπλήγ.] καὶ το λ. ἄς. ς2. Οεοῖξ. μεγεωβξι 
αμίέηι τα εἷο δϊπασε εἰ ἀογάρεπε Ατφὺ. τ... κ δὲ ΑἸδδ. 2. Απη. 1. 4. 

αἰθαυς. Ατὰ. Εά. κριϑὴ 1" -οαριϑὴ 25] α ΔΙ ΕΓ ΐΤιπὶ εἴ 402 ἐς 
ἰηϊετ)αςεηῖ ςς. γὰρ} δὲ ιοό. εἰ ὥς, (ξὰ γαρ ἷπ πιᾶγρ. 130. 
ταριςηκυα} ταρεςι ὥληρης 72. γοίγωνσί (ρίεας αν. Μοίᾳ. 
τὸ δὲ λίνον 25] καὶ το λινον Χ, 14.1ς» τό, 18,10, 2ςν 33) ςῳ) τς» ὅ4, 
)3ν 74) 78) 76, 84, τού, τοῦ, 1οϑ, 118, 134. ΑΙα. δίαν. Μοίῃ. 

Θεοῦ. πῃ. 1. αἰφυς. Αππη. Ἐὰ, ὦ δὲ Αταῦ. 3. ΄ 
ΧΧΧΙΙ. ἐπλήγησαν) ἐπληγὴ Χ, 14,15 τό, 18,2 ς,) 29, 30, 32, 

ζ2) 535 δν 47, 58, .9, 04) 72) 737) 724) 70, 77. 83, 84) τοῦ, 107.» 131» 
134) 13ς. (οιηρί. ΑἸά. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. σεογρ.0 επληγει 7:. 
“πληγὴν 10, 108. ὄ}λιμα} οψημος (ἤς) ς 3. 

ΧΧΧΙΠ. Ἐξῆλϑε δὲ] α δὲ Οοαιρὶ. Οξ. ἱ, 201. Ῥαπιαίς, ἢ, 
463. Οεοῖσ. εἰ εαὶμ Αττν. τ. 4. αἰίφυς, Ασπὶ. 4. απὸ Φ.] ς3. 
παρὰ Φ. 10, 30, 74) 7ζν τού, το7, 1ο8, ε18, 13... εἴ ἔς, (4 απο 

ἰδ πιᾶγρ. ὃς. ἐκτὸς} ἐκ 14. τό, 18, 2ς, 32, ς2, ς4,) ς7, 75 75, 
131. (δῖ. Νὶς, ἐξω τον 29, 53», ςύ, ςὃ, ς9, 719 74, 76, 82, τοϑ, 
1189 1299 130. (οπιρὶ. εηνδίς. 1. ς. ἐξέτεινε] ἐπετασεν 120. 

ἐξιπετασι Χ, 14. 1, τό, 18, 19, 25) 29, 30, 32, ς2, ς3, (4. ςς, τύ, 
57. 58, .9, 64, 71, 72) 73, 745 73» 70, 77. 78, 83, 84, ὃς, τού, το7, 
108, τι8, 128, 110, 131, 1249 132ς. (ὐοιηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (κι. Νῖς. 

Οτἷς. ἷ, 2λο2. ᾿απιδίς. ]. ς. δῖαν. Οἴτοσ. Οεουρ. τὰς χεῖρας} 

Ἵ αὐτου Χ, 14) τς, τό, 18, 2ζ» 20, 30, 32, ς2) ς4) ξζ, ς79 59, 64. 

732) 73» 74) 740 84. 8ς, τοῦ, 107, 130, 131) 134) 13ς. ΑἸά. ΑἸεχ. 
(λς. Νῖς. ᾿απιδίς. ἰ. ς. Αγαῦ. 1. 2. ορῖ. δίαν. Μοίᾳ. Οεογρ. 

πιάημη ἐμ. Ατπν. τ. 2. 4|14ι6. Αγην. Εἰ. Κύριον} τον Θεὸν ς3. 
αἱ φωναὶ ἐπαύσ.) ἐπαυσ. αἰ φωναι τς, ς8, γ5. Ὀδιπαίς. ]. ς. 

Το ΚΝ 

ΠῚ 
ἡ ως εὐδαυενανὶ Οοοτζ. Ἰοηΐίγηα ἐγανενεπε δίλν. Οἰἶΐγορ. καὶ ἡ 

’ὔ « ξ΄ λεε ἣ 

χαλ.)} α 19. ἡ χαάλ. καὶ ὁ νετ.} ο νετ. καὶ ἡ χαλ. ὃς. χαι 

ὁ ὑετὸς ουπὶ 144. 'π σοπηπηαῖς) αὶ 75. α καὶ Οδογρ. οὐχ ἔςαξ. 
ἔτι] α οὐπὶ (44. ἰῃ οομηπιαῖε 53. εἰ πη αὐερέϊμς σε ἐπ ΑΥδο. τ. α. 3. 
ἔςαξεν) ἂς, (εὰ ἴῃ οπαγαές. πιίποσε, ΑἸεχ. ἐγραξὰν 11], ςο, 73, τοϑ. 

βιίαπι ϑγτ. ἔτι} α 14, 1ζ, τό, 2ςν 30, 53, τό, ς7, 77). 131. 
(οπιρὶ. (Αι. Νῖς. ροιὶϊ ροίξ γὴν 118. 

ΧΧΧΙΝ. ᾿ἸΙδὼν δὲ} εἰ ἐπ υἱέϊ Αὐτὰ. 1. 

χαὶ αἱ φων.} αἱ ἀπειλαι ᾿Ἰληίιπη ς 3. 

καὶ ὸ νετὸ; το8. δίαν. Οὐἶϊγος. Οσέεογρᾳ. 

- ε , ἢ ε 

ὁ νετὸς χαι ἢ Χ. 
« ε νε ᾽ 

ουετ. καὶ ἢ χΑλ.) ἡ χαλ. 

οὐυετος και αἱ χαλαζαι ἴδ) 

)ς. ὁ ὐετὸς καὶ 114. καὶ αἱ φωναὶ] κ 2ς-. εἰ ἰομίίνμα ϑίαν. 
Οἴτορ. τ. οσίϑιτο) καὶ τρσεϑετο 74) 75) 84. τού, τοτ, 134. 

1Κ 

“Ὁ 



δῷ 

Ε “ 
[5 Ο Δ Ο Σ. 

ΚῈΦ: ΙΧ.Ψ 
. Ἀ.. αὖ ; ϑδιϑ ρο Ὄ 2 7 ,  “' : - . 4. 

ἀύτδ τὴν καρδίαν, χαὶ τῶν ϑεραπόντων αὐτῇ. Καὶ ἐσχληρύγϑη ἡ χαρδία Φαραῶ, χαὶ οὐχ ἐξα- ες. 

πέςειλε τὰς υἱοὺς Ισραὴλ, χαϑάπερ ἐλάλησε Κύριος τῷ Μωυσῆ. 

ΕἼΠΕ δὲ Κύριος πτρὸς Μωυσῆν, λέγων, εἴσελθε τορὸς Φαραὼ, ἐγὼ γὰρ ἐσκχλήρυνα αὐτῷ τὴν 

αρδίαν χαὶ τῶν ϑεραπόντων αὐτῶ. ἵνα ἑξῆς ἐπέλϑθη τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπ αὐτούς. Ὅπως διη- χαρδία ϑὲρ : ξ λὺ) Μ Οτσως ὃ 

γήσησθε εἰς τὰ ὦτᾳ τῶν τέχνων ὑμῶν, χαὶ τοῖς τέκνοις τῶν τέχνων ὑμῶν, ὅσα ἐμπέπαιχα τοῖς Αἰ- 
7 ὡ ρ 3 3 ρο ΄ 74 ΄ 

γυπτίοις, χαὶ τὰ σημεῖά μου, ἃ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς" χαὶ γγώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος. Εἰσῆλθε 

δὲ Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρῶν ἐγαντίον Φαραὼ, καὶ εἶπαν αὐτῷ, τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς τῶν 'Ἑζραίς-- 
Ψ ’ ς ΄ 3 “ ΄ Σ ΄ Ν ΄ Φ ΄ ζά 

ων, ἕως τίγος ἃ βούλει ἐντραπῆναί με; ἐξαπόςειλον τὸν λαῦν μου, ἵνα λατρεύσωσί. μοι. ἜἘδν 

δὲ μὴ ϑέλης σὺ ἐξαποςεῖλαι τὸν λαόν μου, ἰδὲ ἐγὼ ἐπάγω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον ἀχρίδα ππολ- 
» 3. ὁἐ-ςὉΔ ΄ ἃ 6) ’ 

λὴν εσι σαντα τὰ οριᾶ σοῦ. Καὶ χαλύψει τὴν ὄψιν τῆς γῆς, χαὶ οὐ δυνήση χατιδεῖν τὴν γῆν' 
χαὶ χατέδεται πτᾶν τὸ περισσὸν τῆς γῆς τὸ χαταλειφϑὲν, ὃ χατέλιπεν ὑμῖν ἡ χάλαζα, χαὶ κα-- 

΄ ΡΞ ΄ ΗΝ 7] ς. ο. ),ΙΝ ρ᾿ ρο 

τέδεται σὰν ξύλον τὸ φυύμενον ὑμῖν ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ τ: λησϑθήσονταί σου αἱ οἰχίαι, χαὶ αἱ 
4 2 "Φ ΄ ᾿Ν », ς: » 2 Ε ͵ “. κ᾽ ᾽ ΄ ἃ » ε ζ΄ 

οἰχίαι τῶν ϑεραπόντων σου, χαὶ πσᾶσαι αἱ οἰκίαι ἐν σάση γῆ τῶν Αἰγυπτίων" ἃ οὐδέποτε ἑωρά-- 

τον ἁμαρτ. ετι τοῦ ἀμαρτ. 82. ΑἸὰ. φρεζατε μἷιγα δἷαν. ἐδά- 

Ῥυνεν} ἐδαρυνε Κύριος 72, τοό. αὐτξ τὴν καρδ,) ΤῊΝ καρδ. ᾧα- 

βᾶω 9. τὴν χαρδ. αὐτου Χ, τ4, 1, τό, 18,2 ς» 32) 540 55, 57» 58) 
6... 72, 23, 78, 84, 8ς,) τοῦ, 1079 131) 1234. 13ς. ΑἸεχ. (αἵ, ΝΊς. 

δίαν. ΔΙοίᾳ. σεοῦν. Ατηὶ. 1. 2. αἰϊΐαι6. Αγ. Εά. ον ΤῈ δῖαν. 

Οὐἶἶτοσ. τον (Ἰη ποπιϊηϑῖϊνο) εἴας Αταδ. 2. τὴν καρδ.---ἡ καρδ. 
Ἷπ ΠΟΠΊΠΊ. 3 ς.} κα Ροϊγεμπη εἴ 4ιε 118 ἱπτει)ασοηΐ ς3. τῶν ϑερλπ. 
αὐτοῦ ] τπᾶῦρὸ Ἐ Ἐ οἱ ϑεράποντες Ἐ Ἐ οὐ 6... 

ΧΧΧΝν. Καὶ ἐσκληρύνθη] α καὶ ὐδοσσ. οώπμγαυ ἀμίερ ϑἷαν, 

Οἴτορ. καὶ ἐσκ. ἡ καρδ. Φαρ.}] , τού. 
ἐσχ. ἢ κι αὐτου 72.) 83. Αἰά. δ[αν. Οἴτορ. 
ἄντου 83. ΑἸά. δίων. 

δογρ. 

λα ἢ καρδία 13ς. καὶ 
Ἔ καὶ των ϑεραποντων 

ἐξαπέςειλε] απεφξειλεὲ ς4, τ6. 
τοὺς νἱοὺς} ᾿πᾶῦρο τὸν λαὸν Χ. εἴ ἢς ἴῃ τεχτι(ό 8. 

Ἰσραὴλ] α 84. καϑάπερ} καϑα γό. τῷ Δίωυση] 
τῦρος Μωυσῆν 10, 25. 84. 108, 118. τῷ Μωυσεῖ Αἰά. , τῷ 14. τό; 
305) 332) 52) 64, 77, 789 128, 131, 12ς. ΑΙεχ. (ὐαῖ, Νίς. εν χειρι 

ΝΜ, τς, ςβ, 72. 2 εν δοίη Ατίὰ. τ. 2. αἰϊϊφιιθ. Αὐτὴ. Εά, 

Ι. Εἶπε δὲ] α δὲ Ατιρ. Οεογρ. Ατιη. 1. 2. 
εἰ αἰἶκὶε δῖαν. Οἰτορ. 

τὸς Φ.} ν τς. 

18, 74) 7235 84. 3ζ) τού, 13:1. 

α τού. 

αἰἴχιθ. Απῃ. Ἑὰ. 

λέγων] α ςβ, 8... Αὐῷ. λέγ. εἰσελϑε 
εἴσελθε) ἐλάλησον (ἢ) το). εἰσελθε λαλησον 

Ἔ τι Οεοῦρ. γ80] δὲ ς3. 

ἐσκλήρυνα} σκληρυνῶ 3. βαρυνα 83. εξαρυνὰ τή. 15, 

16, 18, 10) 23» 327 52) 54. δῦ) 57. 50.) 735 70, 77» 785) 85, 1τοϑ, 130, 
111) 135. (οπρὶ. ΔΙ, Αἰοχ. (ας, Νις. Ατον.,. εἴ ἤς ἰπ τοχῖι, “εὰ 

ἐσχληρυνα ἴὰ πιᾶτσ, Χ, 6. αὐτοὺ τὴν χαρδ.] τὴν καρδ. αὐτου Χ, 

τῳ 16, 18, 25. 29, 30) 82) 53) 53) 5450 55) 57» 58, 59, 69 73» 75» 
57, 842 τοῦ, τοῦ. 128, 130, 134. 13ς. ΑἸ. ΑἸεχ. (δῖ. Νῖο. Αὐρ. 

δῖαν, Οεογσ. Ατσην. τ. αἴας, Ασπι. Εά. καὶ τ. 3ὲρ. αὐτοῦ) 
κα Ἔν: καὶ τῶν] καὶ τὴν καρδιαν τῶν 155) 19, 58, 74) 75» 84» 
1079) 108, 118, 1324. (Τοπρὶ. Αγαῦ. 3. ΑΥπι. 1. 2. δἰἴχιιθ. Αγ. Ἑή. 

εἴ ἔς τηᾶγρο ὃς. “ερᾶπ.}) υἱνονμπι δῖαν. ΟἸἕγορ. ἑξης} α 72. 
τὴ εἐζης το. ἐπίλϑη] ἐζελϑη ς3. απελϑὴ το. σημεῖα] 

ἜἬ μου Χ, 14. 15, τύ, 18, 2) 329 ξ2, ζ4) 5», 59; 64. 72, 737) 742 75) 

“ἢ, 8.) ὃς) τού, 118, 128, 130, 134. 135. Οοπλρὶ. ΑΙοχ. (δῖ. ΝΙῖς. 

Αὐν. Αγαῦ. τ..2. 3. Απῃ. 1. 2. ἀ[ἴχυθ. Αγη). Ἑά. ταῦτα) εξ 
αὐτου (ς) 5.3. κι ΑΙαΡ. 2. Απῃ). 1. 2. αἰϊΐφυς. Ατπι. Εάὰ. 
αὐτούς) εἰς αὐτοὺς 10) τοϑ, 118. εν αὐτοῖς 7ζ. 

128. 

1. Ὅπως] - ἂν τς, 84, τού, τοῦ, 134. 

(εἰ σὴ ἤιργα᾽ ηδαπι, ς9. 

δι 

ἐπ 
42 

ἐπ αντοις 729 

διηγήσησϑε] ἔς, 

διηγησϑεὲ 64. διηγησασϑε 14. τῶν 
τέτν. ὑμ. τ᾿ --τ---τῶν τέκν. ὑμ. 25] α δἰτειῖγ. εἴ 4ια 115 ἱπτετίαοεης τό, 

30, ς9, 74. 78. 84. τού, 107, 128, 131) 1349) 13ς. 
τίν. ὑμ.} τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέχνοις αὐτῶν 71. Τε. -Ἐ εἰς γενεῶν 
ἑτέραν 19, 1ο8. ὑσα) ορᾶ 9. ὅσα ἐμπέπ. τὰς Αἰγ.] οσὰ 

ἐμπεπ. τὴ Αἰγυπτὼω 7ς. φωαπιὶς βεγομ “Ἐπ ργριίος ᾿ορῖ. ργαπηιπι 

ο»ια ΑΥΤΑΌ. 1. 2. ἐμπέπαιχα)] εἐνεπαιξα 12. ἐνπεπραχα 72. 
πεπραχὰ ς3. τοιήσὼ τοῦ. μον] α 1ού. ἃ ἐποίησα] κα ἃ 

..,δ. οσα ἐποιῆσα 73. ΑΙοχ, ἐν αὐτοῖς} ἐπ᾿ αυτοις γό. γνω- 

σεσϑε} γνωσῆσδε τοῦ, 134. ἐγὼ] - εἰμι το.) 53) 83) τοϑ, 118. 
ΑἸά. ΑἸοκχ. δἷαν. Οἰἶγοσ. (εοῦρ. Αὐτῃ. σ. 2. δἰ ἴΐφιθ. Απῃ. Ἐά. 

11. Εἰσῆλθε} ἐζηλϑὲ ς3. εἶπαν] εἰπὸν 18, 32, 72, 75) 118. 

΄Φ ᾿ δεν φῶ 

τοὶς ΤΕΧν. Τῶν 

τάδε] μα ϑ8ϊαν. Οἴἶγορ. Ατπι. 1. 2. δἰΐχιἊ. Αστπι. Ἐά. βούλει] 
βουλη ς2. ἐντρωπήναι μὲ] ΠηᾶΓρΟ ... ηξαι μοι ((υτίε ρτὸ ὑπηξᾶι 

μοι ἷ. ε. ὑπειξαι μοι!) 64. εντραπ. μοι Ὡς. ἐξαπόςειλον} εἰ νης 
“ες: ΑΥΔΌ. 1. 2. εἰ »πια: ΑΥΔΌ. 3. τὸν λαόν μου---τὸν λαόν μου 
ἴῃ σοπηπηᾶῖε 4] κα αἰϊετισα εἴ Ζιαὴ 15 ἱπιίεηδοοης 82. δδάδγη δὶς 

Τοτὶρῖα Πδθεῖ ςο. λατρεύσωσί μοι:}] λατρευσει μοι (ἢς) ᾽ς. μοι 

λατρευσωσι τοϑ, 118. δῖαν. Οἰἶγοσ. κα μοὶ το. -ξ ἐν τῇ ἐοηήμω 10, 
1τοϑ, 118. 

ΙΝ. ᾿Ἐὰν δὲ] δὲ ϑ8ϊΑν. Οἴτορ. ϑέλης] ϑελήσης ΑἸ]4ά. 9ε- 
λεὶς 19. ουλη γό, 131. ἔς πιλγροὸ 64. βθουλει πιᾶγρο 8ς. σὺ] 

λα Χ, 14, τό, 18, 19) 25 29, 30, 32) 52, ζ3» ζῷ) 55) 59, 6 72) 73» 
74ν). 75. 76, γ8, 84, 8ς, τού, 1ο7, 108, 118, 130, 131») 1345 13-- 
ΑἸά4. Οὐορῖ. δίαν. Οὐἶτος. πμδδεῖ ἱπ ομαγαέξ. ταίηογε Αἴεχ. 
μο0}] α μου )ς. (ορῖ. Ατδῦ. 3. ἐγὼ ἐπαγω] ἐπάγω εγω ὃς. 
ἐγὼ ἐπαζω 35. Αἰά. , ἐγὼ τς, 18, 130, 131. ταύτην τὴν ὥσαν 
αὔριον] αὐρ. ταυτὴν τὴν ὡρᾶν ς3,) 72. ταυτὴ τη ὡρὰ αὐρ. 118. ἂν. 
ταντη τὴ ὡρὰ 1095) 108. (ΟγΡ]. κα ταύτην τὴν ραν ϑίαν. Οἴἶτορ. 
ἀκρίδα} ακοιδας γ2. ϑ[αν. Οἰἶτορ. πολλὴν] μεγάλην και σολ- 
λὴν 18. 72. γιμίιας δῖαν. Οἷἶγοσ. -Ἐ ταίμμε Οεογρ. 
τα] αὶ 72. ὥασαν τὴν γῆν Αἰγυπτῇ καὶ ἐπὶ παντὰ ς3. 

Νν. Καὶ καλ. τὴν ὄψ. τῆς γ.}] α 53. καλύψει) καλυψη 
130, χκάλυψω Χ, 18. κατακαλυψεῖ 82. ληψει το, τοϑ. αῤῥξοκ- 

εἰεμέ δῖαν. Οἰϊίοσ. τὴν ὄψιν] α τὴν Χ. ρτγαπιπίιης πᾶσαν 10» 

72, τοϑ, 118. δ[αν. Οἰΐγορ. Αππ. 1. αἰΐᾳιε Ασγη. Εά, 

ὠπὸν 32. δῖαν, Οῇτοσ. (σεοῦρ. Αγπὶ. 1. αἰϊΐψυβ Απη. Εά. τῆς 
γῆς 1] α 1ς» 118. τὴν γῆν] κα 76. κατίδεται ι᾿, 25] 4ἐ- 

νογαὐμμί δῖαν. Οἰζγορ. τᾶν τὸ τὲερ.] τὸ περ. πᾶν ς8, 72. α πᾶν 

Οορι. Ατὰῦρ. 3. περισσὸν} λοιπὸν 7ς. εἴ ἢἤς ἴῃ πηᾶγρ. Χ. 
τοεριλοιπὸν 32. -τπροσωπον 71. τῆς γῆς 3] α 14, τό, 18, 19, 2 ς» 

29, 30, 52) 54.) ζ 5 57» 58) 59) 04, 72, 73» 74. 765 77. 73.» 83,) 84, τοῦ, 
107, 108, 130, 124. 13ς. (ὐΟπρὶ. ΑΙά, Αἰεχ. (δι. Νὶς. ϑδίαν. 

Οἴζον. Ατπη. 1. 2. αἰΐαψις Λε). Εά.. ὼκ. ἴῃ τεχῖὰ, [δ ἰιαδεηξ ἴῃ 

ἱπᾶγρ. Χ, ὃς. τὸ καταλειφϑὲν] , τὸ 131, κκ ὉΠΓΙΠΊ]ῸΘ ξα. 

δίλν. Οἴτγοσ. ἄτη. τ. 2. δψας. Ασιῃ. Εὰ. ὁ κατέλιπεν) ὁ χκα- 

τελειπενας. οαπελειπὲν 8ς. οαπελιπὲν 30, )ς. καὶ τᾶν χα- 

τελειπὲν 72. ο κατελειψεν γ6. ργειηϊτς εἰ δίαν. Οἰγορ. ὑαὶν 

ἡ χάλ.] ἡμῖν ἡ χαλ. 9. ὑμὴν ς2, γα. δἰαν, Οἴἶτγορ. Αὐπι. 1. 2. 
Αἰ 4ι6. Ατπὶ, ἘΔ, τοόὲς α σγαπαϊπε οἷαν. Οἰἶγορ. σεογρ. Ασῃι. τ. -. 

αἰφιε. Ατην. Εά. κατέδεται 2] α τού. ξύλον] τὸ ξυλον 
95) 25» 32) 529 53» 54) ς6, ς7, 04) 72, 7ζ. 78, 1τοϑ, 130. (οπιρὶ. 

ΑΙά4, ΑἸεχ. (ατ. Νῖς. -Ἑ νοῤὲρ ΑΓὰὉ. 3. φυόμενον) τεφυτευ- 
μένον 120. ὑμῖν 251 , τό, ς2. Θεοῦ. Απι. 1. ὀ ἀἐπὶ τῆς γῆτὶ 
ἘΠῚ τὴν ὙῊν 105 ς2,) 108, 118. 

ΨΝΙ. σου αἱ οἱκ.}] αἱ οἱκ. σου τς9) 72. δῖαν. Οἶτορ. Οεοῦρ. Ατγηι. 
τ. 2. αἰΐᾳιε. Απη. Εα, αἱ οἰκίαι τ᾿ --αἱ οἰκίαι 39] α αἰϊεγιῖτα 

εἴ 4113 115 Ἰηϊοτδοεηῖ ς3,) 725 75 78. κ αἱ οἰκίαι 2 14, τό, ς7, 73» 
77), 1τοϑ, 120. ὅδογρ. τῶν ϑερχπ. σου} υἱνογμπι ἐμοῦμπὶ οἷᾶν. 

Οὔἶοσ. -Ἐ ἐονίπε ΑΥ̓ΤῚ. 2. οἰκίαι ἐν] οἰκιῶν αἱ ἐν Χ, 18, 2: 

ζῷ ὅᾳ, 78, τοϑ, 118, 110. Οοπιρὶ. (δι. Νίς. Οεογρ. τάση 
Υ}] τασὴ τὴ γὴ Χ, ς3, τό, τοϑ, 129. Οοπιρὶ. κ σαάσῃ Οεοζρ. 
τῶν Αἰγ.} ἢ τῆς ἀκριδος 71. Αἰγυπτω Χ, 18,33, 131, 13ς.- (αΐ. 
Νιῖς. ϑδίαν. Οὗἴτοσ. Αἰγνπτου 14, 15,0 τό, 10» 2» 295) 30) 52», 52» 

λαόν 

, 
“χαν- 

το προσ- 

ΚΕΦ. 

Χ. 



ΚΕΦ. Χ. 

10. 

11. 

Ε ἐδ Ο Δ ΟΣ. 

χασιν οἵ πατέρες σου, 8δ᾽ οἱ πρύπαπποι αὐτῶν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας γεγόνασιν ἐπὶ τῆς γῆςγ ἕως τῆς 

ἡμέρας ταύτης" χαὶ ἐχχλίγας Μωυσῆς ἐξῆλθεν απὸ Φαραώ. Καὶ λεχθυδ οἱ τε ρα ΤΟῦτες ῷα- 

ραὼ πρὸς αὐτὸν, ἕως τίνος ἔςαι τᾶτο ἡμῖν σχῶλον δι ἐξαπόςειλον τὲς ἀνθρώπους, ὅπως λατρεύ-- 

σωσι τῷ Θεῷ αὐτῶν: ἢ εἰδέναι βούλει ὅτι εν Αἰγυπῆος ; Καὶ ἀπέςρεψαν τόν τε Μωυ- 

σὴν χαὶ ᾿Ααρῶν πρὸς Φαραω, χαὶ εἶπεν αὐτοῖς, πορεύεσθε καὶ λπτρευ σαῖς ἘΠ τῷ Θεῷ ὑμῶν" 

τίνες δὲ χαὶ τίνες εἰσιν οἱ «πορευόμενοι Σ. .. Καὶ λέγει Μωυσῆς, σὺν τοῖς γεανίσκοις χαὶ πρεσξυτέ- 

ροις ππορευσόμεϑα, σὺν τοῖς υἱοῖς καὶ ϑυγατράσι, καὶ πτροδάτοις, χαὶ βουσὶν ἡμῶν! ἕςι γὰρ 

ἑορτὴ Κυρίου. 
Ν Ν᾿ 3 ἈΝ, ε ἰοὰ »» [24 ,’ Ζ δ ρ 

χαι Τὴν ἀπσοσχευὴν ὑμὼν: ἐδετε οΤι “ὐογνηριᾶ τποροσχείτα!ι ὑμὶν. 

Ν 3 [ ΄ 2 ἰδ ’᾽ 3 ΄ ε ἰδὲ "»}. 

Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς, ἔςω ὅτω Κύριος μεθ᾽ ὑμῶν! χαϑῦτι ἀποξέλλω ὑμᾶς, μὴ 

Μὴ ϑὅτως" πορευέσθωσαν δὲ οἱ 

ἄνδρες, χαὶ λατρευσάτωσαν τῷ Θεῷ" τοῦτο γὰρ αὐτοὶ ἐχζητεῖτε' ἐξέδαλον δὲ αὐτοὺς ἀπὸ προ- 

54» δϑν 47ν 8, τ0, (3, 72, 73, 74..73» 70) 77» 78, 82, ὃς, τού, 107), 
118, 128, 110, 114. Αἰά, ΑἸεχ. (ρτ, ἃ] οΧ, 14, :ξ, τό, 18, 

19,25) 29, 32) 52. 54.) 57) 39. 69 71, 73. 74. 75, 83) ὃς, τού, τοϑ, 
τι, 130. 151, 134. 13ς. Ια, ΑἸοχ, (Δ ΝΊς. ἂς 76. 24’. (ορῖ. 

οἱ τατ. σοι) πιᾶτρο νὰν Χι ραλῶ τοδεὶ Ἄγην, 2. αἴαυς. ΑἸπη. Εά, 
οἱ τ ίταπεοι αὐ τ] οι τξοπαπποι ὑμὰν 30. ππᾶγγο ὑμὼν ὃς. μλα- 
47: εἰλυκπὶ Δτην. 2. αϑ' ἧς; ἡμέρας] α ἥμίρας ζ0. γιγόνασιν) 

Φ τον (ομῖ. Απι. 2. ἐπὶ τὺ; γι] α 82. πῃ. 2. αἱϊί΄ῆηυς. 

Δταν, Ἐά. τῆς πριβας ταύτη] τῆς σημέξον ἡμέρας 18, 19, 30, 
ἐξ 9: τοβ, ττ8. ΑΔ (ρα, δίων, Οὐτζοχ. 

ἐχχ: νας} καὶ ἐχχρινεν ὃς. καὶ ἐχλεινὲν 75. 

εἰὰν, Οἴγοσ, κᾺ καὶ Οεογυ. Μωυσ. εὐπὶ 

ἡ 7 κα τὰ: λίωυσης] α Χ, τὰ. τς τό, 18,2 ξν 29, 

2, ξῖ, ς 5, 0. ὅν, 75, 73ν 77)ν 78, 130. 1τὉΆ᾽5:-ς. ΙΑ, ΑἸεχ, (ἄς, Νὶς. 

(ὐορῖ. δῖαν. Οἷἶτον. Αγαὺ. 1. 2. πη. 1. 2. αἷίᾳυς, Ἄπῃ, Βα. 

ἐξγλϑεν} ἐξελϑειν 75, 85. ἀπὸ Φ.} εξζε ᾧ. (πω) ᾽ς. Φα- 
φ-- Φαξχὼ ἴῃ ςοην. 7} α αἰϊεισυπν εἴ φυα: ἰϊ5 ἱπιετασςηῖ 1.31. 

ΝΠ. Καὶ-- ξιραπ. μας εἴ ἡιια5 15 ἱπτεταοςιῖ (ἢς) 4. καὶ 
λίγοισιν)] λεγοισι δὶ Χ, 12. 13ν τ6, 18, 19, 25»), 29, 30, 32) 42) δ (» 

47. 58, 50. 04, 71, 727 73. 74. 70), 78, 84) τού, 'οη ιοδ, ττ8, 130, 
134, 11ς-. ΑΔ. Αἴεχ. (αι. Ν!ς. δίιαν.. α καὶ Οεοῖζ. Αππι τ. 

ο' ϑιραπ.,} τοῶὶ δίαν. Οἶτος. πρὸς αὐτὸν] σα Ῥλαγαοπέσι Αγαῦ. 

ι. 2. τίνος} ποτε τ. 

τιν το τὸ σχ. ζ τ) 7ζ. 118) ὅς 

εἴον. ΔΙοίῃ. (ς ἴετο 30. 

ἠοηΐε Δτιλ. 1. Χχαὶ 

και ἐχχλινὰν (ἔς) ς ς. 
εἰ «1 λιτς “Ἴἴλ ἘΝ, 

ἴπηᾳ. ἵπ σύμ 

α (τς οῖ. ἕγαι τοῦτο ἡμὶν σκχ.] ἐςαι 

ΑἸον. τ. ΔΙ. 1, ρας ῥγίπηα, 4.2. 

τατο ἴγαι ἡμῖν σκ. ΑΙ. ἡμῖν τὸ σκ. Τετο 

53. αὝΤοΤο 14... 10, 2) 20) 3) 4.) 73. 734.. 77» 78) 1οῦ, 107, 130, 
134. (ἰδ. Νις, Ἄτωῦ. 3. σκῶλον] τὸ σχωλον 30, 75)8:-.- ὠ ἰξαπό- 
σειλον) απίγίλον 14.) τ, 2 ζν 322 ζ2) 545) 57, 77. Ολι. ΝΊς. τοὺς 

ανξ. 5.) μηπλι σι ̓ ν, Οὐἴγορ. -Ἐ ἦο; (ξεογρ. σπως] νὰ 111. 

τῷ Θι2] ρμεασηνπυπι Κυρίῳ Χ, τ.» 

:Ο, 18, τῷ, 25ν 10, 19, ζ2,) 58) 57» ὅ8ι 60, 04, 72,9 73, 74. 7» 78» 

84. τοῦ, τοῦς ατϑ2ν τϑρ 130, 131, 134. 13ς. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

λοτευσωσι) Ξισευσι ΔΙΔ. 

Ο(ὑτ. Νῆ)ς. ὐτγ. Δ] Δὸς Δεν 2.3. ὅν. Αππῃ. 1. 2. αἰπὺς, 
Δππι. Ἐἀ, ἢ εἰϑενκὶ βούλει} μὴ εἰδέναι βουλει 232. εἰ δὲ μὴ βου- 
λει εἰδέναι σε δὲι το8. εἴ ἔς, πῇ ηυοά βουλη μιαῦεδῖ, 19. η εἰδὲν. 
βονλη ς2. ἄρα οὐτω οἰδὰς )ς. ΔΌῸ αἷϊο 1πἰετγρτεῖς. Αἵγνιπτος) 

πΑιγνπτος 72. Αἴγυπτον (Π0) ς 3. 

ΝΠ]. Καὶ ν ν᾽ Οθογσ. ἀπίςρεψαν) ἀπιρρεψε (3, γ2. 
ἀπίτρε αν ( ον}. ἐπιγεψαν Χ, 14, τς» τό, τϑ, 2ξς») 30, 52) ς2) 

ς.3. ζ0, 0.4.» 7. 73. 84. ὃς, 1Ἰοῦ, τοῦ, 128,13... 13. ΔΙά, ΑἸεχ. (δῖ. 

Νις. τόν τε Μίαισην] δίωσιε (Πς) 72. κ τε δῖαν. Οἴτογ. 

Ὁ οτς: Ατπὶ. 1. 2. αἴϊσους. Ἄπῃ. Εά. καὶ ᾿Ααρὼν} α Αγδῦ. 1. 2. 

πρὸς Φας.] εἰς προσωπον ὧχρ. το, 30, 7. ὃς, τοϑ, 118. δἷαν. Ὅσοτς. 

Ἰπάγρο εἰς πρόσωπον Ο,. τος τὸν λον 107. κ 72. καὶ εἶπεν) 
χαι λέγτι 10») 7ζ. 1οδ, τι, 121. Αγηϊ. 1. 2. αἰὔθύφυο. Ατπι. Ἐά. εἰ 

δ ἰχενμκέ (κι πιυπηοτο ἀυ4}}) Αταθ. τ. κα καὶ Οεογς. αὐτοῖς} 

Ἔ Φαραω το7. ΑἸά. ΑἸεχ. δῖαν. Οὗτος. Οδοτς. α Ἄταῦ. 2. καὶ 

λατρ.) α καὶ Χ, τα, τό, 18, 2ς» 32) ξς» 59, 64, 73» 77ν 130, 13ζ. 

Αἰεχ. λο Νὶς. γα. 3. δῖαν. Οἰἶγορ. Ατσπι. τ. 2. αἰφυς. Ασπι. Εά. 

καὶ λατρ.] α χαὶ 1ξ,) ζ2, ζ4,) 130. 

λατρίνεται 752. λατρένετε 32. 75 8ς, τοῦ, 

Κιεί,.] Καὶ, τό, 120. 
εἀ δαῦεῖ δ], 1 57. 

λατρεύσατε) λατρεύσετε 107. 
1321. δίαν. Οἰἴἶζγορ. 

τινῖς 2.} α Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρας Ρυΐπη, 43» 
πορευόμενοι) τροπορενομένοι 9. εἱσπορευέ- 

μενοι (αἱ. δίς. τορευσόμενοι (οπιρ!. Αὐγ. Αππ. 1. 2. δἰιίαυς. 

Απη. ἘΦ. ἐχπορευσομενοι 32. συμπορένομενοι 118. 

ΙΧ. Καὶ λέγει Μ.} καὶ εἰπε Δ΄. 19) 29, τού, τοβϑ. ὥς Οντ. ΑΙ. 
νἱϊ, ματῖε αυᾶσῖα, το, (( ἰδὲ ὧς Δαῖ, λέγει δὲ Νί. 32,72. ΑἸεχ. δίαν. 

Οὔγορ. κα καὶ Οεοῦς. -Ἑ ἐἐ ορι. Μ. ἀπεκρίνετο (γε. Αἱ. εἱ, 

157. Ἔ πρὸς Φαροὼ στ. ΑἹ. νἱῖ, ραγῖς ᾳυατῖᾶ, το, (ὦ αἷτοῖ οἱ Ψαῖ. 
τοῖς νεανίσχοις) α τοῖς 53. Ἔ νμὼν Χ, τῷ τς, τό, 18, 2) 29, 30, 

2) ς7, ς8, ζ9,) 6.9 72. 73» 74. 7» 77. 78» 84, ὃς, Ἰού, 107, 118, 
130, 131) 132, 13ς. ΛΙ4, ΑἸοχ. δε. Νὶς. Οὐομῖ. διαν. Αγαῦ. ἃ 

2. 3. ὥεογρ. εἴ ἧς Οντ. ΑΙ. 1, ρατῖς ρει γᾶ, 43. 11,157). 1.4 υἱ Νζ. 

ν]ῖ, ραγῖς χιογῖα, τὸ. τρισουτίροις) τορεσξυταις τς, 20, 64, 74» 
84. τού, 1324. Αἰά. Αἰεχ. ρτγαπιηῖυηϊ τοῖς Χ, τό, 18, 19) 2ζν 29» 

32) 2) 53.» ςς) ςὉ, ύμ 73ν 74.) 78ν 83» 84. τού, 107, 130, 134. 
( οπηρὶ. ΑἸ4. Ογν. ΔΛ]. νὶῦ, ραγῖς φυλγῖα, 10, 1εἀ αἰνδι αὐ ναῖ. -Ἐ μῶν 

31, ς8, 64, 72. (ὐορῖ. Ατοῦ. τ. 2. 3. Αγπι. 1. 2. αἰϊΐᾳφυε. Απτῃ. Εά, 

ντ. ΑἸεὶ, ραπῖς ρει, 42. "1, 157. 1 αἱ αῖ, νἱ!, ρᾶτῖε χυατῖα, το. 
Ἔ ἡμῶν 1μὉ Χ εἴ ἴῃ οἰιαγαέξ, πὐπογς ΑἸοχ. τπορευσόμεϑα) πορευ- 

οωμεϑα 7» τού, 134. δἷλν. Οἷἶγος. πος ῥνοβείζεινν (ορῖ. τοῖς 
υἱοῖς) -Ἐ πμὼν τς, ς8, γ2. Οορῖ. ΑἸὯΡ. 1. 2. 3. Ογτ. ΑἹ. νἱΐ, ματῖε 
υλτῖα, 10, («ὦ 4118] υἡ Μ'αῖ. ϑυγατρασι) ργαπιϊτῖυηϊ ταῖς ςο, 
74. τού, 134. τοῖς ϑυγ. (Πς) 10). ταῖς ϑυγ. Ογτ, ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρε- 
πιὰ, 43, οὶ υἱ Καῖ. 410᾽΄. -Ἐ πμὼν ᾽Σ ς8, γ2. (ορῖ. Αγδῦ. 1. 2. 3. 

Απτῃ. τ. 2. αἰΐφυς. Απῃ. ἘΔ. καὶ τροῦ.} Έ ἡμῶν τς, 72. (ορι. 
Αγαῦ. 1. 2. 3. εἰ εωπε ουΐδι; δῖλν. Μοίᾳ. α καὶ Θθογσ. Αππὶ 1. ἃ. 

αἰμαυς. Αγσπὶ. Ἐά. βουσ. ἡμ.} ργαπιπῖς τοῖς 53. - πορευσο- 

μιϑα τᾷ, τς, τό, 25) 52, 4) ς7) 48, 73») 77» 78, 130. (δῖ, Νίς. 
Απιὺ. 1.2. Ασπη. 1. 2. αἰϊαυς. Απῃ. Εά. -Ἐ ἰάσπι ἰπ οἰαγδῶς. τὶ- 
ποῖς Αἰεχ. πηᾶγρὸ Ἀὶ πορευσομεϑα 64. ἔς.] ἔραν ΑἸά. 
ἡ ἑορτὴ Αἰά. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρᾶτῖς ρῆπια, 43, (δὰ 1] υὐ να. σισγπα 
ἄϊτε δῖαν. Οὗτος. ει ζωβα Οεοτν. Κυρία} -Ἑ του Θεὰ ἡμῶν 

11, ΠῚ, Χ, τς, 18, 10, 20, 30, ς3,) 55) 64, 71) 72) 74. 75» 76, 82, 83, 
8... ὃς, τού, 107, 1τοϑ, 118, 128, 131, 134. (᾿οπηρί. Αἰά. Ογε. ΑἹ. 

ἱ, ρατῖς ρυπιᾶ, 43. νἱῖ, ραπῖς ᾳιυστῖα, το. (ορῖ, Αταῦ. 1. 2. 3. δῖαν. 
νοῦς. Αστη. 1. 2. αἰίφις, Ατπι. ἘΔ. Ἐς, πῇ φυοΐ Βαῦεας ἡμῖν, 

ι13ς. ἢ ἔς, πἰῇ αυοά μᾶρεαὶ ἡμῖν ἴῃ οἰιαγαέϊ. πιίπογε, ΑἸοχ. Κυριω 
τω Θίὼ ἡμὼν τό, 2ς, 332, (29 ζ4ν ζ7. 9. 73ν 77, 78. 130. (δῖ. Νὶς. 

Ἔ τοῦ Θεου ὑμῶν (ἢ) 129. - τοῦ Θεου 58. α Κυρίου ρτίπιο, {εά 
Ροῖϊεα αὐἀάιτιπ), Αι. 1. 

Χ, Καὶ 1 α Οεοΐ. εἶπε] ἐ Φαραω 81. ΑἸἰά. ΑΙοεκχ. 

πρὸς αὐτοὺς] ἐς Ῥάανσο δῖαν. Μοίᾳ. ἔξω ἅτω Κύριος] α ἔξω ἕτω 

77). κα οὕτω το). Οντ. ΑἹ. ἱ, ρας μγίπια, 43. εγαι ουτω Κὶ τ... δ; 

73ν 78, 84. 130. Απη. 1. 2. αἰίαις. Απῃ. ἘΔ. ἐγὼ ουτω, Κυριος 
72. Μι Μα, εἰ Ἰονιίπας Ἀταὺ. τ..2. Μὲ α( ἦος Ζοιπίμμς ΑτδΌ. 3. 

Ἔ ο Θεὸς ς3, 131. μιδ᾽ ὑμ.} α μεθ᾽ ς3. - αλλ᾽ (δέτε οτι πο- 
γηρια πρόχειται ὑμῖν 72. καϑύτι ἀπ.) φυνσι ἀἰῤπαίεγο ΑτδῸ. ,. 
ἀποςίλλω)] εκ απος. ς3. αποςέλω ιτ0, 29; 71» 225 74, 82, 845) τού, 

107, 1οϑ8, 118, 134. μὴ καὶ τὴν ἀποσκ.} α μὴ 19, ς3. ΑἸ. 3 

Ι ἑορτὴ] 

δίαν. Οἴἶτγορ. ὑμῶν 29] κα 72. ὑμῶν ; ἰδέτε ὅτι} υμ. εἰδετε 
οτι 82. ἡμῶν λεέξιτε (ἢς) οτι ς᾽. ὑμῶν ἴδετε ὅτι Οντ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε 
Ρπια, 42. ἴδετε οὐπὶ [44.} αὶ Πἷς 72. 
φμαπίμηι πισίμε δἷλν, Οἰἶγος. πονηρία} πονηρὰ (ας) 82. “ον. 

πρόσκειται] πον. προχεῆαι Χ, 14.) 1.9) 18) 30, ς3» ς4) 55» 56, ς7, 
ξον 4, γόν γ8, τοϑ, 118, 128, 120, 13 ς. (μηρί. ΑἸά. ΑἸεχ. Οντσ. ΑἹ. 

Ι. ς. Αταῦ. 3. »παἰγίαδα πὶ Ατῖη. ΄τ. αἰαφυς. Ατπι. Ἐὰ. ὑμι»} 

α ντ. ΑἹ. 1. 6... πα τού! δἷαν. Ατπὶ. 1. 2. αἰΐφυθ Ασπι. Εά. 
ΧΙ. ὅτως" πορ.] ἀἠπίηρυϊ, ποῦ ρμοξ ἅτως, [εἀ ρο τορ. ς3. 

πορευέσϑωσαν) τορενϑητωσαν 10, 7» 1ο8, 118. τορένεσϑε ς3, ςύ. 
Οοηιρὶ. ργαπηῖς ἀλλα ΑἸάὰ. δὲ} α 11, )ς. ΑΙά, 5]αν. Μοῇ. 

χαὶ 53. δὴ ἴῃ εἰογαᾶς. τηϊποτε ΑἸοχ, οἱ ἄνδρες} -Ἐ τοῦ» 
Ατγαῦ. 1. 2. καὶ λατρ.} κα καὶ 53. ΑἸΡ. 3. λατρευσάτωσαν} 
λατρεέυσατε Χ, 145) 1ζν τό, 18, 2ξ,) 29, 30, 32; 52, 53) 545) 55.» σὅ, 

ς7. 58, 59, 64, 72», 73ν 74» 73» 765 77ν 78, 83, 84» ὃς, τού, 107, 118, 
128, 130, 131), 13470135. (πΊρ!. Δἰά. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. Ογε. ΑἹ. ἢ, 

« ἕ 
ὅτι τον.) αὶ ὅτι 1321. 

, 

“τ 
το ἢ 



1 

κε α 

᾿ΆΓΟΡ. τ- 2. 

Ἐ {] 

σώχου Φαράώ. 

λων, ὃν ὑπελίπετο ἢ χάλαζα. 

Ὁ Δ 0 Σ. 

γαγεν ἄνεμον γότον ἐπὶ τὴν γῆν, ὅλην τὴν ἡμέραν ἐχείγην, χαὶ ὅλην τὴν γύχτα' τὸ πρωὶ ἐγενήβῃ, 
χαὶ ὁ ἄνεμος ὁ νότος ἀνγέλαξε τὴν ἀχρίδα, Καὶ ἀνήγαγεν αὐτὴν ἐπὶ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου" χὰὶ 

. Ζῇ, , .Ξ.Ν 7 ΟΝ Φ », 4“ ν. Ζ΄ ’’ 2. »Ὁ 3 Ὶ ᾿ . Κ΄ 

χατεπαῦσεν ἐπὶ πσᾶγτὰ τὰ ὁρίὰ Αἰγύπτου “πολλὴ σφόδρα" προτερὰ ἀυτῆς οὐ γέγονε τοιαυτῃ 
9 ἃς ᾿ Ν, »Ν ἰφὸ 3 ΡΝ Ὁ 

ἀχρὶς, χαὶ με]ὰ ταῦτα οὐχ ἔςαι ὅτως. Καὶ ἐκάλυψε τὴν ὄψιν τῆς γῆς, χαὶ ἐφ άρη ἡ γῆ" χαὶ 
’ὔ . ΡΨ Ζ΄-: οι ρ- Ν .2 Ν Ν ρ » Δι ε ΄ ΟΣ ΝΟ, 

χατεῷαγε “σασὰαν βοτάνην τῆς γῆς, χαὶ σᾶνταὰα τὸν ΧΑΡΠῸΝ ΤῸ ξύλων, ος ὑπελείφνη ασὸ τῆς 

"χαλάζης" οὐχ ὑπελείφϑη χλωρὸν ἐδὲν ἐν τοῖς ξύλοις, χαὶ ἐν σάση βοτάνη τῷ “πεδίου, ἐν “πἅση 
ρο 3 ν΄. 

Ὑγ Αἰγύπτου. 

Κυρίου τοῦ Θεβ ὑμῶν, χαὶ εἰς ὑμᾶς. 

Ῥδτΐε ὑΠΊα, 21. ἧἤς εχ τοιτ. 1]. 

τῷ Κυριὼ τς) τς, ζ9, 13ς. ΑΙεχ. Κυριω τάμξιπὶ «18. 

Θεὼ 24, γς. Αγ. 1. 2. ἔς πΏΓρΡῸ 64. 

ἐχζητεῖτε] ἐζητειτε 71. τοῦ, το)7ῦ. εζητητε 82. ἔητειται ᾽ς. ζη- 

τετε Χ, τή.) 17 16, τ8, 2 ς, 29, 325) 52, 54) 57.) 59) Ὁ45 725. 73» 74» 
6, 8.4, 8ς. τοϑ, τ18, 120, 121) 1247} 125. ΑἰΙΜ. ΑἸεχ. (αῖ. ΝΊς. 

Ὅγσ. 1.1. ς. Αγδδ. 4. ἐξέδαλον δὲ] εἐξεξχλεν δὲ 1ο, ὃς. Αταν. 

Τηᾶτσο λατρευτετε 6. τῷ ΘΙ] 
Κυριω τω 

Ἔ ὕυμὼν 5ζ. γ6, 131. 

1. 2. εἸ εὔετεγηπὶ ϑῖλν. Οεοτρ. Ατσπὶ. 1. 2. δἰ ἴσας. Αττη. Ἐά. αὖ- 
τὰς) - Ῥάαταο Ατὰαῦ. :.2. Ὡροσώπου] κα 32. Οἵ. Νὶς. ᾧΦα- 
ρα] ἡρβμω Ατδῦ. 1. 2. τπᾶγρο κκ καὶ λεγουσιν αυτω ....- Δφυΐθιις 
ἐσδῇ5, ὅ4.- 

ΧΗ. Εἶπε δὲ] καὶ εἶπε 3) ςό, τ29. (οπιρῖ. δῖαν. Οἴτορ. Ατγπι. 
Σ. 4. 4116. Αττη. ἘΔ. ὦ δὲ Οεογρ. ἔχτειν.} καὶ εἐχτέιν. 10. 

χαρα) Ἱ σου Χ, 14. 18) τό, :8, 25) 20, 30, 32) 529) 53) [4 τό, 5957 

ὁ, 71) 73, 73) 74) 75.705, 779 78, 84, τού, το, 118, 130, 1317}13Ὁ 
εἰς. Ὁστρὶ. ΑἸά. Αἴεκ. (ας. ΝΊς. Αὐρ. ΑτᾺΡ. τ. 2. 2. δῖαν. Θεοῦ. 

Ἄττα. τ. 2. αἰηυς. Αγ. Ἐά. γὴν 12] γῆς 72. την γὴν 2ς, 

35) 52) τό, γς. (οτηρὶ. σας. Νς. τασαν γῆν ὅψ. Αἰγύπτα] 
«ἘἜρ» ρον Αττη. 2. αἴπσυς. Ατηι. ἘΔ. γὴν τ᾿ -- γὴν 25} κα αἷϊτοσ- 

εἴτ. εἰ 4υ85 Ἰὶς ἐπιετ]ασοι 7ς. αναθ. ἀχοὶς] ἀνα. εκ γῆς Αἰγυπ- 

τοῦ αχρις 2ς. ἄκχρ. αναξητο τς. αξεμάαπι ἰρευβας δῖαν. Μοζᾳ. 

ἐπὶ τὴν γῆν} λα 25, 58, 72. κ τὴν 1οΒ. επ᾿ αὐτὴν τού, το7. - Αι- 
ον.- Ὕσπτου τς5) 10, 30, 745 84. τοῦ, 124. (ογηρὶ. ΑΙεχ, ΑγδΌ. τ. 2. 

δίαν. Οἴσορ. -Ὃ “Ἐκρρείοσμνε Ἄττῃ. 2. αἰϊΐχυς. ΑτὙπι. ᾿ὰ καϊ]έ- 

διται} ἐἰδυογεηὶ δῖαν. ΜΙοία. πάσαν βοτάνην] πασ. τὴν βοτ. ς 3. 

ξό, τ29. ΓΟμρὶ. διαδεῖ πὶ πυπΊεγο Ρἰμγαὶ! Οορῖ. α πᾶσαν Οεογρ. 

τῆς γῆς} α 7ς- ἐπὶ τῆς γῆς το, 58, 72, τοῦ, 118. -Ἡ “Ερ»ριὶ 

τᾶντα τὸν καρπὸν} πᾶν τῷ καρπὼ (ς, εταῖ επὶπι 
Ζοτίδπ ἰπ Ἀγ μεῖγρο πᾶν τῷ χαρπῶ) 75ς- βαθεῖ ἴῃ ΠΏΠΊΘΓΟ ΒΓ ΠΓΔΪΙ 
(ορι. τὸν καρπ. τῶν ξύλ.) τῶν ἕυλ. τὸν καρπ.. ς3. ὃν} ὧν 
16, 2ζ. ζήγ) ζ 79) 72) 757 78. (οπηρ!. ἃ τς, ζ9, ὅ... 128. ΑἸά. ΑΙεχ. 

ὑπελίπετο) υπελείπετο τς, τό, 18, 20, 9, 64, 73) 74» 75» τοῦ, 107, 
114. Αἰἷεκ. υπελιπεν 84. ἢ 1 χάλαζα] «ἡ 128. 

ΧΙ]. Καὶ ἐπῇρε! καὶ ἀπῆρε 134. καὶ εξέϊεινε το, τοϑ. Οοπιρὶ. 
ἈΓΑΌ. τ. 2. εξετεινε δὲ τς, ςΒ, 75, ττ8. τὴν ῥαξδον) χειρα 71, 
1οϑ8, 111- Ατῇγ. 1. 2. αἰδθαιε, Ατηλ. ἘΦ. -τ αὐτοῦ τς, ς8, 72. 

ΑἈταῦ. 3. πῃ. τι. δἱϊίφιιθβ. Αστῃ. Ἐπὶ.. - Ἰαηι Οεογρ. 
φιος ἐπήγ.} καὶ ἐπηγ. Κυρ. τού. 
σμέενι ἱμέκχί! δῖαν. Οἤεορ. 

ταῦϊ. τοίωοσε Α]εχ. νότον] αὐτὸν οοἵταρίε 19. 
Ὑης 72. αν ἐέγγαπε ϑίαν. Οἰἶγορ. ὅλην 15] καὶ ολὴν ς3. 

α ϑίαν. Οὐἶγορ. ἐκείνην] αὶ Ασπι. 1. 2. αἴἴχῃβ. Ατπι. Ἐά, ὅλην 
“} α δίαν. Οἴἶγορ. τὸ τρωἱ] τῶ ὥρων 25) τοό. καὶ τὸ ὥρωι 

8. εἰ εὐωπε πᾶης ΑταΌ. τ.2. (α »απὸ δίδν. Οἷἶτορ.0 μπὲ πιαπε 
Αττη. 1.2. αἰἴΐφυς, Αὐηι. Ἐά. ἐγενη 9} ἐγεννηΘὴ ζ0. εἐγενέο 
118. καὶ ὁ ἄν.) α καὶ ὁ ς3. γότος] “{ ἐκεῖνος 73. ανέ- 

λαβὲ) καὶ ἀνελαξε ς3,) 2. εχαξειό. αἀνεξαλεν τς. ἐνέδαλε ΑἸά. 
ανηγαγε τς. 

ΧΙΝν. Καὶ τ, ϑ8(αν. Οἴτορ. ἀνήγαγ. αὐτὴν] ἐπηγαγεν 
αντὴν ἸοΒ. ενεξάλεν ἀυτὴν γ6. εξηλϑεν ἄχρις 30. ἐζλϑὲν ἡ ακ- 

ρις ὃς. ἐπηλϑὲν ἡ ἄχρις ς, 118, ΓΠΆΓΡῸ ἐπηλϑεν ἢ «... 64. κα αὖ- 
τὴν Οεοῦρ. Αγπι. τ. αΐσυς Αὐτῃ. ἘΜ. γὴν} γὴν αὐτὴν 84. 
τὴν Ὑην 53) 72) 74. τού, 134. Αἰγύπτου τ᾿, 4] “ γ»ρέϊοντορη 
Αὐτὴ. 1. 2. δ] ἴχις. Απῃ. Εά. κατέπαυσεν) κατεσπαάσεν τς. 

κατέπεσεν 83. χατέπισον ς1. ϑίδλν. Μοίᾳ. πολλὴ σφόδρα) 

καὶ Κύ- 

 ονμίπες: 

Βαθεῖ ἴῃ οδα- 

τὴν γὴν] τῆς 

χαὶ Κυρ. ἀπΎΥ. 131. 

ἄγεμον} ᾿ ΠῚ, 19. 

ρα » ; Υ͂ ᾿ ᾿ Κατέσπευδε δὲ Φαραὼ χαλέσαι Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρῶν, λέγων, ἡμάρτηχα ἐναντίον 

Προσδέξασϑε οὖν μον τὴν ἁμαρτίαν ἔτι γῦν, χαὶ προσ- 
[4 ἈΝ ’ Ἂν Ν ς ." Ν [4 »»» 5 ρ᾿ Ν , ἸϑΣ 

εὔξασθε τρὸς Κυρίον τὸν Θεὸν ὑμῶν, χαὶ “σεριελέτω ἀπ ἐμοὺ τον ϑάνατον τοῦτον. Ἔξηλϑε 

σφοδρ. τολλ. ς3. κ Απη. τ. αἰϊϊφυς, την. Ἐὰ.. γιμδε δῖαν. Μοίᾳ. 
ὥροτ. αὖτ. οὐπὶ (44. Δ ἤπ. σοιηιη.1 ῥγὸ 5 Βδδεῖ ἡ οὐ γέγονεν οὐυδὲ- 
ποτε, οὐδὲ γενήσεται ξ3. αὐτ. οὐ] ταύΐης ου τς. αὶ γέγ. τοι- 
αὐτὴ ἀχρὶς} τηλῦροὸ οὐκ ἐγαι (0) ὃς. τοιαυτὴ οὐ γεγ. ἀχρις 13:1- 
ου γεγονεν ἄχρις τοιαυτῊ 1ζ) (8) 72. πολ ἐγαπΐ ἰοοβθς Ἰαΐες δῖαν. 

α τοιαύτη Οθοζρ. μετὰ ταῦτα] μετα ταντὴν τ) 2:9, 32, ζ2. 

ς4) ζξ, ς7, ς8, 72, 76, 82, τού, τογ, τοϑ, 130, 114. (ὐοπηρὶ. ΑΙά. 

(δι. Νίς. μετ᾽ ανυτὴν Χ, 18, 20, 30, ς9, 64, 7ς. ὃς, 11ς. ΑΙεκχ. 
ΑἸΡ. τ᾿. 2. οὐκ ἕςα!]}) ου γεγονεν 10, 73, 8ς. 128. ἧς ΠηΔΓΡῸ 
Χ, 64. πον ἐγππί δῖαν. Νσίᾳ. οὕτως} αὶ Θεοῦ. 4αἰΐς Αττὰ. 

1. 2. αἴπαμε. Ἄγπι. Ἑαὰ, 

ΧΥν. Ἐκάλυψε] τὰ παν. ῥίαγα!! δῖαν. ΜΟοία. τὴν ὄψιν] πα- 
σαν τὴν οὖν. ς3. ΑΥΔΌ. τ. 2. Αγ. 1. 2. αἰϊΐχιις. Ασγπι. Ἐά. τῆς 
γῆς τ΄ ---τῆς γῆς 2. α δἸ[οπ γα εἴ αιιας 115 Ἰητεηασεπί ς3. τῆς 
γῆς .] τασης τῆς γὙ. 1ς. καὶ ἐφϑ. ἡ γ5] α Ανὐαῦ. 3. α καὶ 

Ὁ ῦτς. κατέφαγε! ἀευογαυενείκε 51αν. Μοία. βοτανην] την 

βοτανην Χ, 14, τό, 18, 10, 25. 33) 54» τό, ςβ, 9, 64, 7, 78, ὃς, 128, 
129, 130, 131, 13ς- ΟομρΡ!. ΑἸὰ. σαι. ΝΊς. τᾶντα] κα 7ζ- 
τῶν ξύλων) α 72.- 55 ὡὠαντῶν ἢξ. ΡΓα τας τῆς γῆς αι ζς3. 

ὃ. οσα 29. τῆς χαλαζ.} Ὁ ἡ] πε Ατπι. τ. 2. αἰϊΐχας. Ατπι. Ἐά. 
ὄχ, ὑπελειφϑὴ} οὐκ ἀπελειφϑὴ 74, 78) 8ς, τοό. κὶ κατελειφϑη Χ, 

14γ 15) τῦ, 18, 19, 25.) 20, 30) 32) 52) 9 δζ,) 57, ς8) 59) 73») 755 
γ6, 77. 84, τοϑ, 118, 130, 134. 135. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. πιᾶγρο 
υπελειπος ον νον (πυπὶ ὑπελείπετο) 64. κ Βαῖς ουπὶ 44. ἴῃ σοτηπιαῖς 
γ5. ργαπηξαητ εἰ ΑΥΔΡ. ᾿. 2. 3. δ[αν. Οἷἶγορ. Οδθογρ. Ασπι. 1. 

δὲν] α τύ, 19, 5 5» 32) 52) 54» 575 73» 77» 78ν 118) 130, 131. (αἴ. 
Νῖς. Ατγδϑ. 1. 2. ὐεοῦρ. (ὐοάϊςο5 αιυ!άδπη Ατπιθηὶ. Ατπλ, Ἐὰ. ο ἐπ 
τοχῖι, [ει μαθοεῖ τπᾶγρο, 6.4. 134. ἐν τοῖς ζυλ.] εν τε τοῖς ξυλ. 131. 
εἰ ἐπ ᾿ϊρηὶς Ἄτπι. α. αἰ χας. Ασππη. Ἐά. ἐν τ᾿ ξ. καὶ ἐν σπάση βαῖ.)} 
δοίαπέ: εἰ αγδογμρ ταῦ. τ. 6 τοῦ πεδίου} α τοῦ ἿΙ, 82. ἐν 

πασὴ 25} εἰ ποῦ ἴπ οσιμὶ Αττα. τ. 5. δἴχυε. Ατπγ, Ἐπ. γῇ Αἰγ.} 

τὴ γὴ Αἰγ. 53. Αἰγύπτου) “Ἐργείογκια Ατστὰ. τ. 2. αἰΐαυθ. Ασῃν. 
Ἑά. 

ΧΥῚ. Κατέσπευδε] κατεσπευσε Χ, 145) 16, 18, 19, 335) 52) ξζ, 

58, 59.) ὁ 71) 745» 757} 76, 82, 84) τού, το7, 1οϑ8, 118, 134) 13ζ- 
Οοιηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Φκατέσπ. δὲ] καὶ καΐεσπ. ς3. Ατγηι. 1. 2. 

αἰϊϊφυε. Ασα. Εάὰ. κατέσπ. δὲ ᾧ. καλ.] κατεσπ. δὲ ὦ. καὶ εκα- 
λεσὲ ςζ, γ)γ6, ὃς. καὶ ἐκάλεσε ᾧ. ἴδητιπη 72. γεβίπαδαι άζαγαθ 

«Ὀεαυϊ! (ῃς) δίαν. Οἷἶτοσ. α δὲ τς. Οεοτρ. Φχρ. καλ. Μωυσ.. 
καὶ ᾽Ααρ. λέγ. Μωσης καὶ Ααρων λεγ. Φαρ. (Πς) )γς. λέγων] καὶ 
λέγει αὐτοῖς 72. κ 54. εἰ ἀϊεῖ! Οεοτρ. Αὐπὶ. 1. 4. δ᾽! αιις, Ατηι. 
Ἑά. ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ} ἐπ ]οπιίπειρι Πόμσι δίαν. Οἰξγορ. 

εογαπι ἤεο, Τορεὶπο εἰ Ὅεο (ῃς) Ατδῦ. 3. ὑμῶν] ἧς εχ οοχτ. {εά 

ἡμῶν Ῥῦτηο, 75. ἡμῶν τό. συοὐϊς Απρ. 

ΧΝΠ]. Προσϑέξχσϑε) δεέξασϑε ας. ὧν μου] οὖν μοι 32, 2. 
Οχὲ. ΝΙο, ὰ οὖν 19, γ6, τι8. δἷαν. Οἶτορ. Αττη. σ. 2. αἰπαιδ. 

Ατπι. ἘΔ. νἀ μου Θεοῖσ. ἔτι νῦν] ετιὶ χαι γὺν ς3,) τό, γό. (πυρὶ. 
καὶ τροσεύζ. πρὸς Κύριον] καὶ προς Ἰζυριον τροσευξ. 125. κα καὶ 
γ6. ιν. Οἶτοσ. τὸν Θεὸν ὑμῶν) κα 19, 1ο8, 113. τὸν ςξ. 
ἀπ᾽ ἐμ5} α 2. « ποδὶς (οριί. τὸν ϑανατ. τοῦτον] ἐορειβα: ἦα: 

Θεοῦ. Δί. 1. 2. δἰαὰς. Ασῃ. Ἐά. 
ΧΥΠΙ. Ἔξηλϑε δὲ] α δὲ (Θεοῦ. εἰ δου Ἄτην, τ. 2. 4ΠΠΠ|αας. 

Ατηι. Ἐὰ. ἀπὸ Φαρχὼ} ἀπὸ τροσωπου Φαραω 35, “ς. (ορῖ 
παρὰ Φχρχυ 10, 1τοϑ, 118... ηὔξατο] τροσηυξατο γό, 84. τὸν 
Θ,6ν] Κύριον Χ, 14. 1ζ,) 16, 18, 25, 29) 30, 52) 54) ς 55 575 58, 59, 

ΚΕΦ. Κὶ 

Εἶχε δὲ Κύριος πρὸς Μωυδῆν, ἘΧΤΈΙΝΟΥ ΤῊ χεῖρα ἐπὶ γὴν Αἰγύπου" χαὶ ἄνα- 12. 

ξήτω ἄχρὶς ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ χατέδεται “ὡσαν βοτάνην τῆς γῆς, χαὶ ππάντα τὸν χαρχὸν τῶν ξύ-- 

Καὶ ἐπῆρε Μωυδὴς Τὴν ῥάξδον εἰς τὸν οὐρανὸν, χαὶ Κύριος ἐπή- 13. 

17. 

τ ὃ. 



ΚΕΦ. Χ. 
19. δὲ Μωυσῆς ἀπὸ ῴαραω, χαὶ ηὔξατο «πρὸς τὸν Θεόν. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Α . Φ: 
βμ- ἘΞ Ξ βαπρ Ο ΔΟ Σ. 

Καὶ μετέξαλε Κύριος ἄνεμον ἀπὸ ϑαλᾶσ- 
σης σφοδρὸν, χαὶ ἀνέλαδε τὴν ἀχρίδα, χαὶ ἔδαλεν αὐτὴν εἰς τὴν ἐρυϑρὰν ϑαλάσσαν" χαὶ οὐχ 

ὑπελείφθη ἀχρὶς μία ἐν “σψάση γῇ Αἰγύπτου. 
οὐχ ἐξαπέςειλε τὰς υἱὸς ᾿Ισραῆἥλ. 

Καὶ ἐσχλήρυγε Κύριος τὴν χαρδίαν Φαραὼ, χαὶ 
Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ἔχτεινον τὴν χεῖρά σὰ εἰς τὸν 

ὅραγὸν, χαὶ γενηθήτω σχότος ἐπὶ γῆς Αἰγύπτου, ψηλαφητὸν σχότος. ᾿Εξέτεινε δὲ Μωυσῆς τὴν 

χεῖρα εἰς τὸν οὐρανόν" χαὶ ἐγένετο ὀχότος γνόφος, ϑύελλα ἐπὶ σᾶσαν γῆν Αἰγύπτου τρεῖς ἡμέ- 
ρας. Καὶ οὐχ εἶδεν οὐδεὶς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τρεῖς ἡμέρας" χαὶ ἐχ ἐξανέςη ὀδεὶς ἐκ τῆς χοίτης 

3 “ὁ ΦΦ « ΄ “ Ν ρΦ ς« ὁ 3" «ς θεῷ ᾿ς ἢ 3 8 “ἂ» 

αὐὑτϑ τρεῖς ἡμερὰς" ᾶσι δὲ τοῖς υἱοῖς Ισραὴλ φως ἥν ἐν ὥᾶσιν οἷς χατεγένοντο. Καὶ ἐχάλεσε 

Φαραὼ Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρὼν, λέγων, βαδίζετε, λατρεύσατε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν, πλὴν τῶν τρο-- 

δάτων χαὶ τῶν βοῶν ὑπολείπεσβε" χαὶ ἡ ἀποσχευὴ ὑμῶν αἀποϊρεχέτω μεῦ᾽ ὑμῶν. Καὶ εἶπε Μωυ- 
σῆς, ἀλλὰ χαὶ σὺ δώσεις ἡμῖν ὁλοχαυϊώμαϊα χαὶ ϑυσίας, ἃ ποιήσομεν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν. Καὶ 
τὰ χτήνη ἡμῶν πορεύσεται μεδ' ἡμῶν, χαὶ οὐχ ὑπολειψόμενα ὁπλήν' ἀπ᾿ αὐτῶν γᾶρ ληψόμενα 

λατρεῦσαι Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν" ἡμεῖς δὲ οὐχ οἴδαμεν τί λατρεύσομεν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν, ἕως 

72, 74, γό, 77, 78, 84. 8, τού, το), 130, 124, τ1ς. Αἰά. ἈΪεχ, 
ΑΠΡ. 1. 2. 3. πιᾶγρο Κυριον Θεὸν 64. Κυριον τὸν Θεὸν 82. 

ΧΙΧ. μετίξαλε--ἀνίλαξε}) α υἱιίπνυπι εἰ αυα ἰδ ἱπιεηδοεηϊ 19, 
1ο8. Κύριος] κα 72. ἄνιμ. οἰπὸ ϑαλ. σφ.} απο ϑαλ. ανεμ. 
σρ. 13ς. Αἰά. ΑΙεχ. ἀπὸ 3αλ.] ε παγὶ ὅγτ. σφοδρὸν] σφοδρα 
14. 16, ἃς, 32, ς2, ξᾳ, 7, 120. (αι. Νὶς. ἀνέλαξι) ανεβαλε 
18. ἕδαλεν) ἐνεξαλεν Χ, τῳ, τό, 18, 19, 2ς, 29, 30, ς2, 43, ςὅ, 

48, (9, 71» 71. 73) 74. 76, γ8, τού, 10), 118, 128, 129, 130. 131) 
114) 13ς. (οπιρί. Αἰά. Αἰεκ. δίαν. Οὗτσζ. ανεδαλεν τς, 7ζ- 
οἰνίλαξιν (αι. Νίς. ὑτὴν) α, διαν. Μοίφβ.Ό. , Απῇ. :. 2. 
αἰϊηυς. Απτη. Εά. τὴν ἕυϑε. ϑαλ.] ϑαλ. ἐν ἐνυδν χ, ἐς: τὴν 
ϑαλ. τὴν ἐρυϑρ. 14. 1ς» τό, 18, 19, 2ς, 32) (2, (4) ς7, 48, ξ9, 64, 
53) 73, 75» 779. 79, ὃς, 1τοθς τ18, 110) 11ς. ΑΙ΄. ΑἸεχ. (ες, Νὶς. 

δίαν. πῃ. 1. 2. δἰϊΐαυε. Αππη. Εά. μία] οὐδὲ μια 32. δίαν. 
Μοίᾳφ. , μία Θεοῦ. Απτη. 1. δἰ φυς. Ασπτῃ. ΕΔ. ν 
ς3. Απῃ. 1. 2. αήφυε. Απῇ. ἙἘά. , τού. Οξοῖσ. Αἰγύπτου] 
Αἰγύυπτω )ζ, τού. Οεος. “Ἐκ γρείογιακ Αταν τ. 2. αἰφυς. Απη. 
Ἑὰ 

ΧΧ. Καὶ ἰσκλήρ.] ῥιδαταυὶν σπιος ϑιαν. Οἰΐγος. ἐσκλ. Κύ- 
μος τὴν καρϑ.} ἐσκληρυνϑὴ ἡ καρδία )ς. α Κύριος 11ς. ἐξαπίέ- 
ςειλε] απέξειλε ς1. 

ΧΧΙ. Εἶπε δὶ] καὶ εἰπε 72. δῖαν. Οἶτος. Απτι. 1. 2. δἰϊΐφυς. 
Απῃ. Ἑά. α δὲ Οεοῃ. 500] κα Χ, ι8, 29, 30, ςς, τού, 10}, 
110, τς. σχότος) -᾿- ψηλαφητον ς 3. ἐπὶ γῆς} ἐπι τῆς γῆς 
128. Απτη. 1. 2. δἰίαυς. Απο. ΕἘά. ἐπι γὴν 1], 10) ςς, ς8, 72, 8, 

118. ὥς ἴυρε ἴω. ς6. ἐπὶ τρασὰν γὴν 18. 7γ4., 84. 134. ϑῖδν. Οἴτος. 

τι τὴν γὴν (3, 82, 1Ιο8. (ομῃρί. εἐτι τάσαν τὴν γῆν 7ς, ιοὅ, 
107. ἂν τραφὴ γὙη 130. εἴ ἔς, υἱ νἱάεῖυγ, (6. Αἰγύπ]κ] Αἰγνπίω 
110. αἘκγρίομε Απτὴ. ι. ἃ. διίφυς. Ασα ἘΔ. ψηλαφητ. 
σχότος} σχοτος ψηλαφητ. 7). κα σκότος 72) 1907. κα υἵγπιπίαυε ς3, 

75" 
ΧΧΙ]. 81], Οεοιξ. Απτῃ. 1. 2. αΐᾳφυς. Αττὰ. Εά. τὴν χεῖ- 

μα} - αὐτοῦ Χ, τς» 18, 29, 30, ς ς» (8, ς9, 64, 72, 74. 74» 8ςν τού, 
107), 128, 131) 114713ς. ΑΙά, Αἰεχ. Ασγαδ. χ. 2. 3. ϑίαν. σοῖς. 

Αττὰ. 1. δἰΐᾳυς. πη. Ἐὰ, σκότος) - ραϊραῤίϊε (ορι. Αποῦ. 3. 
γνόφος] καὶ γνοῷος ης. Απῃ. 1. 2. αἰϊΐαυς. Αὐτὰ. Ἐά. , Αωδ. 3. 
ϑύειλλα] καὶ ϑύελλα (οπιρὶ. δῖαν. Οἴτος. Θεοῖς. Ασπι. 1. 4. 4]}}- 
4υς. Απῃ. Εά. , 7:. Οορι. Απ. 3. Ὑ}ν] τὴν γὴν ς 1. Αγπι. 
1. ἃ. αἰΐᾳυε. Απτ. ΕΔ. Αἰγύπτου) “Ἐξ )ριίογεαι Απὴ. τ. 2. 811. 
ᾳυς. Απη. Ἑά. 

ΧΧΙ]Π]. εἶδεν} εἰδον τς, 8ς. οἰδὸν (ἢς) )ς. οἰδὲν ξ9ς. δὲν 
131. ἐδεὶς 15} οὐδὲ εἷς το. ἀδελφὸν] πλησίον 32. τρεῖς 

ἡμίρ. 1 , Χ, 14) 1ςν 16, 18, 19, 2.5) 29) 30, ς2, (4) ξζ5 57, 58, 
59, 64, 71) 72. 73» 74. 75ν 76» 77» 78) 83, δ, ὃς, τοό, 107, 1οβ, 
118, 128, 110, 134, 135. (οηρί. ΑΙά. ΑἸεχ. (δι. Νίς. Αὐῦ. 1. 2. 

δίᾶν. Οὗτος. Αππη. 1. ἐξανέςη] ἀνέζὴ ζ9, 75. Αἰεχ' ἐδεὶς 2] 
ἐδὲ εἷς 10. τρεῖς ἡμίρ. 45} -ἰ καὶ τρεῖς νυκτας γό. κᾶσι 
δὲ} α σάσι ῬΗΐο ἱ, 648. τοῖς νἱο!ς} τουτοις (ς) 2ς. φῶς 

ἣν} ην φως Χ, 14,15) τό, 18, 19), 25, 29, 33, 53, 4, (6) φὅ, (7, ς8, 
ὁ 71) 72ν 73ν 73» 765» 77» 78, 84. 8ς, τού, 107, 1οϑ8, 118, 128, 
129, 130, 134- Οοπρὶ. ΑἸά, (δι. Νῖς. Οτζ. ἵν, 232. διδν. Οἴτορ. 

Απῇ. 1. 2. αἰΐφυς. Ατπι. ἘΔ, οἷς κατεγ.} οἷς καὶ κατεγ. (Ὀϊῃᾶ5 
ἰεδιίομεθ) 19. πιᾶγρο..... ὥἰς χατοίκιαις 64. -Ἐ εὶς Ατσαῦ. 3. 

Ἔ μαΐδα, θῖν. Οἴγοζ. ρύῤυνῦς ἀοκείεϊἐε ϑ8.δν. Μοίᾳ. -Ἐ δδεπιὲν 
εἰς Αἰπταν τ. ἃ. δίφυς. Ατπι. Ἑά. χατεγίνοντο) κατεγένοντο 
18, -1.. - Ν 77) ,«εἰε Οορι. 

ΧΧΙΝ. Καὶ ἐκαλ.} , καὶ Οεοῖζ. τροφοὶ ακίενε ϑῖλνυ. Οἰἶζσοζ. 
λέγων] ε! εἰϊεν Οϑοῖξ. εἰ ἀεὶ ἐς Αππι. τ. 4. αδΐαας. Ασπι. Εά. 
βαϑιζετε) πορευϑίντες Ογτ. ΑΙ. ἱ, ραπῖς ρήπιδ, 44. λατρεύσατε) 
λατρένσετε τού, 131. λατρένεται )ς. λατρένετε Χ, τς, τό, 18, το, 

Δζ) 29) 32) 42, 43» 64) ὅᾳ 71, 72, 74, 76», 77, 78, 84, 107), τ18, 
128, 130.) 134. 13ς. Ὀοιιρὶ. (αι. Νὶς. καὶ λατρ. γ1. Αὐγ. Θεοῖς. 
ὑμῶν 19} Ἔ καϑα λεγιτει 18. εἰ ἔς, οἰῶ φυοὰ μαθεδηῖ λέγετε, 19, 
:οβ. προξάτων καὶ τῶν βοῶν} α τῶν (ό, 131. τροῦ. ὑμῶν καὶ 
των . γ2. τροξατων καὶ τῶν β. υρὼν τ4, τό, 18, 8 ς, 32) 2, ζ4, ςβ, 
73» 130, 12{. (Δι. Νῖς. Αππῇ. 4. δἰϊϊαυε. πὸ. Ἐά. εἰ ἔς, (ε 

ὑμῶν ἴω Χ εἰ ἰπ οἰασβές. πιίθογε, ΑἸεχ. ταλρο τροδατων Ἀ( καὶ 
τῶν βοὼν γε ὑμῶν (ἢς) ό4φ. τροῦ. υμων καὶ τ. βοων υμὼν τς. ΑΙΔΌ. 
1. 8. ἰηίυρες -ἱ ἡδίας Αττι. 4. αἴφυε. Απη. Βά. ὑπολείπεσθε)] 
ὑπολιπέσθε 2ς, 29, 107. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. κα 8ϊ4ν. Οἰξος. χαὶ ἢ 
ἄποσκενὴ} (ιρείϊοκ αμίενι ϑίλυ. -ἰ ὁπιπὶς δῖαν. Οἴζος. ὑμῶν 49} 
α 8ϊιαν. Οἴἶζοζ. ἀποτρεχέτω) ἀποςραφίτω (ἢ) ς3. διῦεπὶ ἴῃ 
Ὠυπιετο ρίυγα!! Ατπι. 2. αἰΐαυς. Αἰτῃ. Ἐά, μεϑ' ὑμῶν}, Θεοις. 

ΧΧΝν, Καὶ εἶπε] και λεγε 30, ὃς, 13ς. εἶπε δὲ Ογτ. ΑΙ. μὴ 

Ῥᾶπε φυλεῖα, ει, ἴθ δ δὲ οἱ ναι. “χὴν ἀκίεπε δῖαν. Οἷἶτοσ. ἡ καὶ 

Οεοῖς. Μωνσ.) - πρὸς Φαραὼ Ογτ. ΑἹ. ]. ς. (δ «ἰϊοῖ υε αι, 
ἀλλὰ] πιᾶσγρο ον ὃς. κ' αλλα τῳ τό, 18, ἃς, 30, 32) (2, ς4,) ς 7, 
)3, 78, 83, 128, 120. ΑἸά. (δι. Νίς. διαν. Οἴτγος. Ασπι. 1, 2. 8}1}- 

υς. Απῃ. Βα. καὶ σὺ) καὶ σοι (ἢς) 19. κα καὶ )ς. δἷαν. 
Οὔτος. ἡμ.»] α 13ς. ὑμῖν (ἢς) ς9. ὁλοκ. καὶ ϑυσ.] ϑυσ. 
καὶ ὁλοκ. τς, ς8, 72. ,πογίβεία εἰ ἐοίοταυ ἤανε δἰαν. Οἰΐϊγορ. ἃ 

ποιήσομ. α Ἰοιησωμ. το, τού, 134. Αἰεχ. καὶ τοοιησωμ. γ4,) ὃς. 
“, ,αείαπα,; ϑδῖδν. Οἰἴτοζ. Οσοοζ. ας οιησομ. ἃς, 29, 53, ὅ4 76, 
128, 129. Οοπιρί. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. δά ἰδ] υἱὲ ναι. Κυρίῳ] κα τό. 
τῷ Κυρίῳ Ογε. Αἱ. 1. ς. (δὰ αἰϊδὲ οἱ να. Κυρ. τῷ Θ. ἡμ.----Κυρι 
τῷ Θ. ἡμ. ἰπ' ςοπιπι. 26] α δἰϊεγυῖγα εἰ 4υδὲ ἐϊ5 ἱπιογγδοςης ς4. 

ΧΧΝῚ. Καὶ τὰ χτ.) - παντὰ τ29. (ὦ βέζογα Αττὴ. τ. ἃ. ]11- 

υςε. Αγπι. Ἑά. ἡμῶν 15]... 14, 1ό,2ς, ς2, ς 7» 73ν 77, 78, 130. 
ὑμῶν τοό. - πάντα ς,, ε6. πορεύσετα!}) τροκορευσεται ςό, 
γ1) 118. τῳροπορευσονται 129. 'σορεύσονται (αἴ. Νίς, δῖαν. Οἴορ. 
καὶ 2] ᾳ δ(δν, Μοίᾳ. ὑπολειψόμεϑα-----οληψόμεϑα } α υξτὶ- 
τουπὶ εἴ αὐδὲ ἰΐ5 ἰηϊεηδοοηϊ τ. τό, 19, 108. ὑπολειψόμ.} νπο- 
λειφϑησομεθα 11. νκπολειψωμ. γς. 8ίαν. Οἴτοσ. ὁπλήν} οὐδὲν 
53. κα Ρήπιο, δὰ (ωρρίεἴυπι τεοεηιὶ πιᾶπυ, 1320. εἰϊαπε μηρτὶανὶ 
ϑίδν. Μοίᾳ. κμηγνίακε ὀῤῥάαπε ὅγτ. κηγμίσηε ᾿πᾶνε ΘΕΟΣ. πὸ σφεῖς 

ἄν μηγμίαμα κπαθε Ατὐττ.. 1. ἃ. αἰϊΐφυε. Αἰτῃ. Ἑά. ὠπ᾽ αὐτῶν γὰρ 
ληψ.} τυλὴν απ᾿ ἀντ. ληψ. ς3. κα 130. ληψόμεϑα] λειψομεϑα 
τού. λειψωμεθα )ς. ΑΧ. λατρεῦσα!] λατρένειν 1321. Κυρ. 
τῷ Θ. ἡμ. 15- Κυρ. τῷ Θ. ἡμ. 25} α Αἰϊεγυσα εἰ ατι8ὲ 115. ἰητετίδοοης 
γ6, 111. Δ2. 1. 2. ἡμεῖς Δ] ἡμεῖς γὰρ 72. κα δὲ 18, 110. 

νο δῖὶλν. ΟἷἾἶορ. κ μξες οὐπὶ (44. ἰῃ σοπηπιδῖς 7ς. λατρεύ- 
σομεν} λατρευσωμὲν τιοό. Αἰεχ. λατρευσαι ςξ,) 9, 71) 72» 107. 
τῷ Θεῷ ἡμῶν] α τον 108, 118. (οπιρΙ. - καὶ τὰ κτηνὴ ἡμῶν σο- 
βευσεται μεϑ'᾽ μῶν )ς. δονιϊπὶ Ῥεὶ κοῆγὶ (ἃς) αν. Μοίᾳ. οὐ]άϊ 
ἡμῶν οὐπι ςοπίεπίυ Οοὐΐςππ;, Εἀϊοπυπι, Ν ἐτβοπιπι, ΡΓῸ ὑμῶν, φυοά 
μαδεῖ Εἀ. Ψαϊ. εχ εἴτοσε, υἱ νἹάεϊυτ, τγ Ροι πείσῃ. ἡμές δὲ οὐκ 
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ἴχ- Ε, Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ, Σ.Ψ 

τοῦ ἐλθεῖν ἡμᾶς ἐχεῖ, ᾿Ἐσχλήρυνε δὲ Κύριος τὴν χαρδίαν Φαραω, χαὶ οὐχ ἐξουλήϑη ἐξαποςεῖ- 2]. 

λαι αὐτᾶς. Καὶ λέγει Φαραὼ, ἄπελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ: πρόσεχε σεαυτῷ ἔτι προσϑεῖναι ἰδεῖν μου 28. 

τὸ πρόσωπον" ἦ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ ὀφϑῆς μοι, ἀποϑανῆ. Λέγει δὲ Μωυσῆς, εἴρηχας" οὐχ ἔτι ὀφϑή- 59. 

σομαΐ σοι εἰς πσρόσωπον. 
-" 

ΕΠΠΗ Ὲ δὲ Κύριος πτρὸς Μωυσῆν, ἔτι μίαν πληγὴν ἐγὼ ἐπάξω ἐπὶ Φαραὼ, καὶ ἐπ᾿ Αἴγυπτον, τ.Ψ 
. ρο φῷ ρὋ β Θὰ 6, 3 2 ες Ὁ Ν ᾿“ 2. ἡ “,ἾΦς ;»Ὁ» 

καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποςελεῖ ὑμᾶς ἐγτεῦϑεν" ὅταν δὲ ἐξαποςέλλῃ ὑμᾶς σὺν “σαντὶ, ἐχξαλεΐ ὑμᾶς 
3 ρ 7ω. Ῥ “5 κι Ω.ῳΨ “ φ Ν 3 ΄ ω : ᾿ς " ΄ 

ἐχξολῆ. Λαάλῇσον οὖν χρυφὴ εἰς τὰ ὠτῶ τοῦ λαοῦυ, χαὶ αἰτησάτω εχᾶςος παρα τοὺ ὩΠλήσιον 2. 

σχεύη ἀργυρᾶ χαὶ χρυσᾶ χαὶ ἱματισμόν. 
ρο 9 ᾽; Ν Ψ»ἦ,᾿» 393. ρ.ε ης ε 3» ἰϑὰ ’ 9 7 7 9 7 

τῶν Αἰγυπτίων, χαὶ ἐχρῆσαν αὐτοῖς" χαὶ ὁ ἄγϑρωπος Μωυσῆς μέγας ἐγενήση σφόδρα ἐγαντίον 
φο 3 ΄ ΝΣ 7 Ν Ν,, 3 ’ " ’ 2 »"" 

τῶν Αἰγυπτίων, χαὶ ἐγαγτίον Φαραὼ, χαὶ ἐγαγτίον τῶν ϑεραπόντων αὐτᾶ. 

ΚΕΦ. 
ΧΙ, 

Κύριος δὲ ἔδωχε τὴν χάριν τῷ λα αὐτοῦ ἐναντίον 4. 

Καὶ εἶπε Μωυσῆς, ,. 
ζ΄ 4 ’ "-ς 4 Ζ΄ 9 ΝᾺ 3 ΄ 9 4 3 4 ΗΝ ΄ 

τάϑε λέγει Κύριος, σερι μέσας νύχτας ἔγὼ εἰσπορεύομαι εἰς μέσον Αἰγύπτου. Και τελευτήσει ς. 
ρο ΄’ ϑ ρῸ Αἱ 7 »5.57Σ΄}3λσ΄ᾶ ἤά ᾧα δ ἁ, χ9 ϑπς.ς Ιϑὲ 5 ζά Ν  Ψ 

΄“ἀν ὩΦΠΡΩΤΟΤΟΧΟΥ εν γῆ ἐγύττῳω, Οδ7Ὸ πὐρωτοτοχοῦ χω, ος ΧχΧαϑῆται ει τᾶ βθογοῦυ; χαΐί εὡς 

οὐπὶ (44. ἴπ ΠΟΠ1Π).} α 52.. ἕως τοῦ] εὡς “ 72. ἡμᾶς] ἡμεῖς 
22) 27, 120. ἡμῖν 2ζς. 

ΧΧΝΙΙ. Ἐσκλ. δὲ] , δὲ Θεοῦ. εἰ ἱπάμγαυϊ Ατπχ. 1. 2. 81}- 
«υε. Απη. Εὐ. Κύριος α δῖαν. Οἴἶζορ. ἐξουλήϑη] πξου- 

ληϑὴ 147).325) 32) 59) 64) τού, 130, 131. ἐξαποςεῖλα!]) αἀποςειλαι 
131. 

ΧΧΥΙ]. λέγει!) “1 αὐτω Χ, 1451) τό, 18, 2, 29» 52) 5») 7) 
58, ζ9,) 64, 73» 745) 757 77» 785 ὃς, τού, 107, 120, 134) 12ζ. ΑἹά. 

ΑΙεχ. (δῖ. Νίο. Ασδῦ. 1. 2. δίαν. Φαραὼ) Ἔ Μωνυσὴ το, 118. 

“Ἔ Μωσει γι. τρόσεχε] καὶ προσεχέ 18, 72) 74, 7.) 84, ὃς, τού, 
107. Ατκαῦ. :. 2. ὅεογρ. σεαυτῷ} -ἰ- εἰδὲ (ἢς) Θϑοτσ. απίπεα 
πως Αττι. 1. 2. αἰἴφυς. Απη. Ἐὰά. α δῖαν. Οἴτοσ. ἔτι] α 18ς. 
Οοπρρὶ. τροσϑεῖναι ἰδεῖν] λ προσθεῖναι 131. σροσελϑειν καὶ 
ἐδειν )ς. τροσϑεῖναι εἰδεῖν ΑἸεχ. ῥτατηϊταηΐ μη 93. Οοπιρὶ. Αὐη. 
1. 5. αἰϊαυς. Απῃ. Εά. μοὺ τὸ πρόσωπ.} τὸ τροσωπ. μον 1: 
40) 48, ζ0, 729 84 τού, 107, 134. Αυσ. δ'αν. Ασγῃ. 1:. 2. 8] 1146. 
Αττη. Ἐά. ὀφϑης} ιδὴς 18. μ0.} α Ὅϑογρ. »αἰλὲ Τονιὶ- 
«ὦ (ἢς) Αττη. 2. ἀποϑανῃ} αποϑάνεις 19, 75. 

ΧΧΙΧ, ΤΙ δος ςοπηπιαῖς ἱποῖρῖς πονυπὶ σἀρυῖ ς0. λέγει δὲ] 
α δὲ 14. 2.ζ, ς2) 54) ς7. 64, 73». 78, 130. Θεοῦ. λέγει αὐτὼ τό. 
και λέγει ς23. Αὐτὶ. 1. Αἰἰχιο. Αστῃ. Εα. εἴρηκας] ουτως εἰρ. 

1τοϑ» 128. Οοπηρὶ. καϑὼς εἰρ. 83. ΑἸά, εἰ ἔς, [ἡ καϑῶς ἴῃ οδᾶ- 
ταξϊ. τηῖπογο, ΑἸεχ. ὡς εἰρῆχ. 121. δῖ'λν. εἰρηχῶ 71. πὶ 7 ἀϊχ- 

ἐβὲ Οεοι. ἔτι} α δ[αν. Οῆτορ. ὀφϑήσομ.} οφθησωμ. ᾽ς. 

σοι εἰς τρόσωπ.] σου εἰς πρ. 7ς. εἰς πρ. σου 15) 72. ϑίῖαν. Μοίᾳ. 
(Οὐοοζρ. 

Ι. Τοίυμ σἀρυΐ κα 83. εἶπε δὲ] καὶ εἰπε χ.. (αῖ. Νίς. κα δὲ 
τό. (φοΥρ. δίαν. Οὐἶἷτορ. ἀεὶ 1.Αἴ. Αποπγπι. πρὸς Μωυσην) 

τῶ Μωυσὴ 14. Μωυσὴ τό, 2ς, ς7, 78) 110. ἔτι)  Οεογς. 

φγωπας (κα κἰγα Αττη. τ. 2. αἰϊψυς. Αττῃ. Εά, μίαν τληγ. 
“-τληγ. μιὰν τς) 58, 72. Οεοτρ. ἐγὼ] Αἴ], Χ, 12. τς, τό, 18, 

195) 255) 29, 30) 32) 52) ζ3) 54) 57» 585 509) 64) 72, 74. 78, 84, ὃς, 
τού, 1ο7, τοϑ, 118, 128, 130, 1349) 135. ΑΙεχ. (αἵ. ΝΙς. Ργόςορ. 

πη Οαΐ. Νς. 1, 666. ϑ8ἷαν. Οἴτορ. Οεογρ. Απη. 1. 2. δἰχις ΑὙΠ,. 
Εὰ. ἐπάξω] ἐπάκεο Τα. ἈΠοΠγΠ. ἐπ᾿ ΑἸγ.} α ἐπ᾿ τό, ὡς, 

ς2, ζ4,) 57.) 735) 777 785) 110. (ὑαῖ. ΝΙς. ταῦτα} τουτὸ 32. ἐξ- 

αἀποςελεῖ} αἀπαξω ς3 ὑμᾶς 15] α 72 ὑμᾶς τ"--ὑμᾶς 29] ὑπ ὺς Ὁ1 ΠΣ) 4 δ 2" νΜ"-" Ἶ ΔΛ; ,“- μν Σὲ νι π ὧν 

“». . Φ ᾽ ς»“ᾷἂ΄οΘΛ “- 

Δ Αἰτοσι. εἴ συ 15 ᾿ηϊεγ]οοηΐ ζξζ. γζ. ἐντευσεν] α ϑν. Οἰΐγον. 

ὅταν δὲ] εἰ με Ἀγαθ. 1.2. 3. (ὐεοζρ. 
᾿ »7 “"“ γν Χ, 18, γγ1,), 132ς. ΑΪεχ. 

»- ο “᾿ 

74.» 84, τού, Ι07, 120, 1534. 

εξαποςελει 30, 729 76, 1321. εξαποςελη το, 8ς. 

» 7 Ἵ 

ἐξαποςελλη]) αποςελλη 

ἐξαποςελληὴ (ἢς) 82, 130. αποςειλὴ 32, 
εἰ ἢ ΠΠΑΓΡῸ ς7, ὃς. εξζαποςελω ς3. 

ΝΣ “Ὁ “ - 
ἐζᾶαπος ΕἰΛΉ Ις, 

ε “ ΠῚ γ- ἿΝ κ ᾽ ο “ Ξ““ ἔ Ψ" " Δδἷ..»" ΊἽ 

ὑμᾶς “] , Οεοτνσ. σὺν σᾶντι, ἐχξαλει ὑμᾶς ἐκξολη] συν παή]ι 
ί ῥω Ι Α 
ρα. ιϑ'. "2 ἢ - » “ "“ “ »- - ». ἡ ἐχξοληὴ ἐχξάλει υὑμας Χ, 14. τό, 2ζ, 20, 32) ζ4) ςζ.) ς7, 58, 64, 73; 

“Ξ ᾿- . . 9 ΗΜ «“- - 

γ, 84, τούς τοῦς 130, 134. Αἰεχ. (αἴ. Νὶς. σὺυν π. υμ. εχξαλει 
Ρ, - 6.) μ΄. 

συν τ΄. ἐχθᾶάλει ἐχοολὴ ὑμᾶς τς, 11ς. συν ΄. εἐχοαλη εχξολη 7 ζ. 
" Ρ. -. Ῥ - - Ὶ Ξ- 

μας ἐχξολη 2. σὺυν π΄. ἐχξαλειὶ ἐχοολῃ υμᾶς ὃς. συν σασὴ ἐκχξδολη 

ἐεχξαλει ὑμᾶς 19, 76) 78, τοϑ, 118, 120. (ὐοπηρ!. τηαῖρὸ δά ἐχκξαλεῖ 
Ξ ᾿Ξ ῶ ἃ 

ἤσπο ἀαΐο τεΐετς .. ..... τέλει 64. σὺν τὸ. ἐχξολη εἐξαποςελει ὑμᾶς 18. 

Λ ἐχξολη ζ0) 72- ϑίαν. Οἰζορ. Ἔ ἐντευδεν Ις, 18, 

᾿ γρούτις ογηπίμς ΟΧΊΤ δ 7αεἴεΐ ὍΟΣ ΑτδΌ. 2. 

λ ὈΠΊΠΙΔ ςΆ. 

τ8. ΜΠ ΟἿἹΗ εἴ ῃς, οἷ 

απο Παθελπὶ δὰ Πηςπὶ ἐἰ ίπο, Αγ, 1. 2. αἰϊϊφας, Ασιη. Εα, 

11. Λάλησον οὖν] α οὖν το. Οδοῖρ. πεης ἰοφμεγε Ἄττῃ. τ. 5. αἷϊὶ- 
416. Αγη. Εα. κρυφη} κρυφα 2ξ. καὶ αἰτησ.) καὶ ϑἰαν. 

Οἴτορ. παρὰ] ἄπο 1452) τό, 537 ζ2) ζ4,) ζ7γν 73.777, 78) 110 

(καῖ. Νῖς. πλησίον) ὥλησ. αὐτου τς, ζ8, 72) 128. Θεοτγο, Ατηι. 

1. 2. αἰϊϊφαε. Ατιῃ. Εὰ. εἰ ἔς, εὰ αὐτὰ ἴτι σπιαγαῶς. ταΐποσγε, Αἴσκ. 
“ἝἜ ,μο ἔετηεὶ, ἴεὰ ποι τ 406, Αὑρ. . Ἔ καὶ γυνὴ παρὸ; τῆς τσλησιον 

Χ, 18, 295 30, ξξ» σό, γ1,) 755) 76, 82) ὃς, 1οϑ, 118, 129, 131. 
Οοπιρὶ. Αἰεχ. Αυρ. Οορί. δ5ῖδν. Οἴἶγοσ. εἰ ἔς, π16 φυοὰ ζιδ]οἰδηξ 

δὰ ἢπεπὶ αὐτῆς, 1ς.) 58, 72, 128. Αἰά. Οδοῦρ. ΑΥπΊ. 1. 2. Δ]Π|Ζυς. 

Απη. Εά. εἰ ἤς, (μά αὐτῆς ἱπ ομαγδέξ. γηΐποτε, Αἰεχ. -«Ἑ καὶ γυνὴ 
ταρῶ τῆς πλησίον 1Ἰῃ τεχίι!], οὐπὶ δ «... ὁ. ἧς (1. ε. αὐτὴς) ἴῃ πηλγρίης, 
ό4. Ἐ καὶ γυνὴ πάρα του πλησ. (Πς) 190. “Ἐ χαν γυνὴ ἀπὸ τῆς 
πλησ. 12, ζ0, 11ς. (Δί. Νιο. Αὐρς. ΑΙΔΌ. 1. 2. εἴ ἔς, πῇ χυοά 
Τι] 1οδης δά ἤπεπ) αὐτῆς, 14. 16) 29 ζ2) 54) ς7) 77) 78, 110. 

Ἔ καὶ γυνὴ ἀπὸ του τλησ. ἀντῆς 73. “ἘΞ εἰ νεμλεν βείαέ α βγορίαφια 

Αγβῦ. 3. ἀργυρᾶ καὶ χρυσὰ} ἀργυρὰ καὶ σκευὴ χρυσὰ τς, 74, 
134. Απῃ. 1. 2. αἰϊσυς. Αττη. Ἐά. ἀμγεῖ εἰ ἀγρεπίες Αυρσ. ἐεηλχεὶῖ, 
1εἀ 4110] εοάδτῃ ογάϊης αυο Ἐά, αἵ. 

ΤΠ]. Κυρ. δὲ ἔϑωκε] ἐδωκε δὲ Κυρ. τς, ς8, 72. Κύυρ. εδ. 110. καὶ 
Κυρ. εδώκε 73) 131. Οδοῖρ. πῃ. τ. 2. ἰϊίψυις. Αὐπι. Ἐά. , δὲ 
14, 16, ς4,) ξ7, 78, 130. τὴν χάριν} Τιρρίεζαπη τὴν εχ ςοστ. ςό. 
τὴν 19, 39, 53) 64. γς) γ6, τοϑ, 118. τῷ λαῷ] τοῦ λαοῦ ξο. 

αὐτῷ 1.] α 19, 72, 118. ΟΟμρΡ]. ΑἸϑο. 1.2... ἔχρησαν] ἐχρη- 
σᾶντο 14) 155) 25 53, 84) 120. Αἰγυπτ. τ" -τ-Αἰγυπτ. 295] α αἱ- 
(Ογι Γ. οἵ 4086 115 ἐπίεγδοδηΐ 72. αὐτοῖς} τα (σκεύη {ς1].) Οορι. 
καὶ ὁ ἄνϑρ.} λα δες οιιπὶ (44. 'π σοτηπηδῖε 13ς. Κα υἱγ 81ν. 
ἀὶς Οεοτς. μέγ. ἐγεν.} ἐγεν. μέγ. 53. ἐναντ. 3] α τού. 
ἐναντίον 3" ---τ-- ἐναντίον 45} λ δἰϊεγωῖσ. εἴ 4025 ἰϊ9 ἱπιειδοθης 72. 
ἔναντ. 45] α 1τογ, Θεοῖς. τῶν ϑεραπ.} τπαντὼν τῶν ϑεραπ.. 11, 

Χ, τῇ, 18, 10) 2ς,) 29» 32) 525» 53) 54) 54, οὔ, ς8, {0, 64, 71, 74, 
)ς, γό, γ8, 82, ὃς, 1οϑ, 128, 129, 130, 131), 134- (ομρὶ. ΑΥΔΒ. 

1.2. ΑΥπη. 1. 2. αἰΐΐαυε, Ατην. Ἑά, αὐτοῦ} Φαραω τς; ςβ, 72. 
“Ἔ καὶ ἐν οφϑαλμοις αὐτοῦ 128. -Ἔ χαὶ εν οφϑαλμοῖς τοῦ λᾶου ς8, 

γῶ. ΑτδΌ. 3. -Ἐ καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς τοαντὸς τοῦ λαοὺ ΑἸά. δὶᾶν. 
Ἄττῃ. 1.2. δ'ἴσυς. Αὐτῃ. ΕἘαά. -Ἐ εἐδάεπι {0 Χ εἴ ἴῃ οἰμαγαέξ. πλποσς 
Αἰεχ. 

ΙΝ. Καὶ εἶπε Μ. τάδε λ. Κύρ.] 
Ἔ τω Φαραω τού, το7. 

ομιὶ (Πς) (σεογν. 

ΟΡ 

ἫΝ 
Α ζ4. Μῶωυσης Ἐ -“σρος 

ΑΤΑΌ. 1. 2. 1 ογρεῖπη: Ῥζαγά- 
᾿ “Ὁ " 

ΡοπΙ Ροίϊ Α.- 

Φαραω το. 
ν 

7 ΄ 

μεσ. νύχτας] μέσ. νυχτος τοῦ. 

Γ ε ἤ ᾿ 

γύυπτου ζ4. εἰσπορεύομαι) εἰσπορευσομῶι 32. ἈΑἸά. τ. σ. ἃ. 
“ῳ᾿ ᾿ ᾽ Ἴ 

αἰπαι6. Απῃ. Ἐὰ. εισπορευσωμαι γζ. μέσον Αὐγ.} μέσον" Αι- 

ψύυπτον 120. Αἰγυπτον, {εἀ , μέσον, ζ3,) 7750 130. λιγύπτου 

--Οοἰγύπτῳ 1 ΠΟΠῚ. ς] κα ὈΠΠΠγ πὴ οἴ 41185 115 ΠΟ] δοεΩϊ 72. 

ν,. γη] ὈΓΘΟὰπς ἀπο πὶ ΑΥΠ.. 1. 2. αἰϊαιιθ. Αγηγ. Ἑά. 

Αἰγύπτῳ] Αὐγυπτου 14, τό, 18, 29, 30, 32, ζ29 ς7,) τού, (ΟΠΊΡΙ. 

(αἱ. ΝΙο. 

το] σθηΐ τς 4. 

7 ΄ ο . ἂν . 

Τρωτοτογον -ρώτοτοχου ἷ ] Λ ΓΗ ἰὸν σις 11:5 1Π.- 

ρου ηξ 
΄ γ ἢ “ ΓΙ ," ᾿ 

πρωτοτύχου 1] προσώπου (ἢ) ΜΠ 
ε Ὗ 

4 -- Ἂ “ » ), Ω» " μ᾿ Ὗ ὸ ἌΤΙ ἣν του Χ, 10.5.2 ζ,) 20, 30, 232) ζ90,) 72, 82, ὃς, 12ς, (αἵ, ΝΝῆς. ᾿ΑΥ̓Π,. Ἰ. 4, 

4 ΠἸαυς. ΑΥπι. Ἐά. -Ἐ ἐδίρις Αὐῦὴ. τ. 414ῖ6.. Ἄγην. Εά. τρο- 

τοτόχου τ“ -πωρωτοτόκου 24“] α αἰζοσιῖγ, εἰ 45 115 ἱπίεγ)ασεηξ ς 3. 

του ϑρόνου] κ τοῦ τοϑ. (ΟΥ̓ΡΙ. Ἔ αντοῦυ 1, 12, γα.) 12ὅ. (ὑεῖ. 

Νις. Αὐπ|. 1. 2. δίπαιθ Ασπῃ. Εα. χαὶ ἕως τ ----ο-χαὶ ἕως “᾿] 
.. ὃ. . Ὶ Ἂ ΟἽ ἃ 

Λ αἰτογιῖγα εἴ ΠῸ 8 115 ἸηΤΕΓ]σξηΐ 10, ιοϑ, τι. ΤΥ αὶ, 



μ᾿ 

ἘΕΦ. ΧΙ. 

1}. Ε Ο ἃ 0 ΚΣ. 

6. πρωτοτόχου τῆς ϑεραπαίνης τῆς παρὰ τὸν μύλον, χαὶ ἕως «πφρωτοτόχε παντὸς χτήνους, Καὶ 

7. 

- τ᾿ φ 

,ὕ 

4 Ν ΄ ῪἮῃ ἘΦ δα 3 ’, Φὔ ΄ 2 ’ Ν 4 3 »ἭἬ 

ἐςαι χραυγὴ μεγάλη χατὰ “σασαν γὴν Αἰγύπτου, τις τοιχυτὴ ὃ γέγονε, Χαὶ τοιχῦτη οὐχ ἔτι 
: Ί,΄ 

ππροστεϑήσεται., 
Ν 9᾽ ΄" ρ ες “5 93 δ ϑ Ϊ4 ’΄ Ὃ ’΄ 3 ΄ ΙΝ 3 

Καὶ ἐν πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ισραὴλ οὐ γρύξει χύων τὴ γλώσσῃ αὐτοῦ, ἀπὸ ἀν- 

ϑρώπου ἕως χτήνους" ὅπως εἰδῆς ὅσα πιαραδοξάσει Κύριος ἀνὰ μέσον τῶν Αἰγυπ)ίων καὶ τῷ ᾿1σ- 
ραῆλ. Καὶ χαταξήσον)αι πάντες οἱ παῖδές σὰ οὗτοι πρός με, χαὶ πσροσχυνήσεσί με, λέγοντες, 
ἔξελθε σὺ, καὶ πᾶς ὁ λαός σδ, ὃ σὺ ἀφηγῆ" χαὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσομαι" ἐξῆλθε δὲ Μωυσῆς 

ἄπο Φαραὼ μετὰ ϑυμοῦυ. 
΄ ἰδὲ Ν ρ ΙΝ Ἦῃ ’, 3 ἰφι 2. “4 

πληθύνων σλησϑυνὼ μου τὰ σημεῖα, χαὶ τὰ τέρατα ἐν γῆ Αἰγύπτῳ. 
Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, οὐκ εἰσαχούσεται ὑμῶν Φαραὼ, ἵνα 

Μωυσῆς -δὲ χαὶ ᾿Ααρῶὼν 

ἐποίησαν “σάντα τὰ σημεῖα χαὶ τὰ τέρατα ταῦτα ἐν γῆ Αἰγύπτῳ ἐναντίον Φαρχώ' ἐσχλήρυνε δὲ 
’ Ν ’ , νν 3 494 “4 3 ρ᾽ ον ελΝ ϑ Ν 9 ρΦ 4 

Κυριος ΤῊΥ καρδίαν Φαραω, χαι οὐχ εἰσηχουσεν ἐξαποςεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐχ γῆς Αἰ- 

γύπτου. 

ΕἸΠΕ δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρὼν ἐν γῇ Αἰγύπτα, λέγων, Ὃ μὴν ὅτος ὑμῖν ἀρχὴ 

μηνῶν' “πρῶτός ἐςὶν ὑμῖν ἐν τοῖς μησὶ τοῦ ἐγιαυτοῦ. Λάλησον πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν 

Χ, τό, 18, 2ς, 29, 32) ξζ2. δ, 67. {0, 64, 73, 78) 130, 111), 13. 

ΑἸ. ΑἸεχ. (αι. Νὶς. (ορῖ. δίων. Οἷἶτοσ. Ατὐττ. τι. 2. αἰϊϊψχυς. Αἰττ. 

Ἑὰ. πρωτοτόκου 1] ρμγυπιπίμπι τὸν τό, 2 ς, 20, 30, 32), ςζ») 57» 

6.4, 74. 78, 82, ὃς, τού, 107, 130, 111, 13... 135. Οοπιρί. Αἰά. 

ΑἸεχ. (δι. Νὶς. τῆς παρὰ] μαεκιὶς αὐ Οορῖ. φαις βαόὴ αἱ 

Οεοῖς. Ατπι. τ. 2. δ᾽ ίφυς. τ. Ε{ή. τὶν μύλον] τὸ μύλον 
Γ(οηρί. χαὶ ἴως 2] α χαὶ Οοοῖσ. τυρωτοτύκου παντὸς] 
παντος πρωτοτόχον τς, ς8, 72. 

ΝΙ. Καὶ 1] α 5: μεγαλλ) α Οεοις. 
ἔπι π᾿ τι8. Ὑν]} τὴν γὴν 32, (2, 13ς- 
σα Αππ. 1. 2. δἴφις. Ασπὶ. Εὐ. τοιαύτη οὐπὶ 44. ἴῃ 
ςοαπιπγ.} ου μὴ γινησεται ετι ςΆ. οὐκ ἔτι] οὐδέπω 72. προς- 
τιϑήσετα!))͵ τροσϑησιται ς4. ετἶν δίδλν. ΜοίᾳὩυΎΌ δαμμε ο (ἄς) 
Ἄγαι. 2. 

ΝΙ1. Καὶ ἐν} εν δὲ Χ, τῷ, τό, το, 25) 29, 30, ζ2, ζ4,) ξζ» 57) 
50, 64, 73, 74. 76, 779) 78, 84, ὃς, τού, 107, τοϑ, 118, 130, 134. 
ΑἸεχ. (αι. Νίς. Αὐγρ. Οορῖ. ϑ8ῖδν. Μοίᾳ. α καὶ ι8. Αἰά. πα- 
4.} α 1. τοϑ, 18. Ατλῦ. 1.5. -Ὦ δὲ 18. πειίϊο ον ὅς. Αττη. 

1, 2. αἰαις. Ἀππ. 4. γρύξει] βρυξει γα, γ6, 159, 131. βρυξη 
)ς. κύων} δὴ ὑπμρ ἈΠῚ. 1. 2. αἰϊΐϊΐᾳφυς. Ατπι. Ἑά. τῇ 
γ) ὦσς:} τῆς γλώσσης 8... αὐτοῦ) α Ρμΐο ἱ, όρᾳ. ἀτὸ 
ἄνδρ.) οὐδὶ απὸ ανϑρ. 11,74. 73.» 84. τού, 10), 128).131,134. πῃ. 

1. ἃ. αἰἶσις. οὐδ᾽ ἀπ᾿ ΡΒΙο 1. ς. εἰὸν.} ιδὴς τς, 29»). 9, 

᾿ «᾿ 

χατὰ πὰᾶσ.] 

Αἰγυ πτου] “«Ἔς»»- 

64, 12, 74, 76, τού, 129, 134. 13:.- ἰδεὶις )ς. ιδωσι 128. ιδη 

ΞἼΣ ὅσα) σοσα 71, 76. οαναία φιοίφκο ( ορῖ. ααραδοξά- 
σιι Κύρ. παραδοξαζει Κυρ. 11, )ς. παραδοξατὴ Κνρ. .2. παραδ. 
ὁ Θειὸς )5ς. σοι παραδοξα Κνρ. ἐδειξεν 72. τῶν Α.γ.} κα τῶν τῷ 

15.) 16, 21, 30, ς2, 58, 72, 78, 110, 11ς. ἈΪεχ. Οἱ, Νὶς. δῖαν. Οἱ- 
ἴοζ. του ἴσρ.) ανὰ μέσον ἴσρ. 72. ἀνὰ μέσον του ἷσρ. Χ, 14. 

16, 18, 2ς, 29, 30, 32) 52, (4, δζ», ζ7,) 48, ζο, ὅμ 73, 74) 76, 77» 
58, 107, 1309 134, 135. ΑΙοχ. (δῖ. Νὶς. (ορῖ. Ασπὶ. 1. 2. αἰΐᾳυς. 

Ατπι. Εά. ἀνχμ. του λαον ἴσρ. τς. ανὰ μέσον τῶν νιων Ἶσρ. ἡς, 

8., ιοό. ΑἸἰά. Μ[ιο: 1)΄αεἰὰ δῖαν. -ἘΠπΠ͵᾿ 4 ἴδχῖι δλάςπι, 4υ ας ΠαΌεη- 

τσ εἰς ἴῃ ἴοχῦι δαιηιατίαπο, Αγαῦ. 2. -Ἐ ελήςπι ἴῃ πιᾶτῳ. Ἀγαῦ. 1. 

ΨΠ]. κα]αξήσοιϊα.} καϊαδοησονῖχι τ... τό, ς2, 130. ΑΙά, εἰ ἄς, 
(εὰ ο ὑτῖοτ ρυιπέξῃ!5 ποιπυγ, ςό. πᾶντες] α 8ς, 13ζ- σου κι] 

α 72,84. Αἰά. δίαν. Οἴἶγοζ. σοι ς7. ὅτοι] α ἷπ ἴδχιυ, [πὰ Πᾶ- 

νεῖ πιᾶσγο, 134- οὐτω (ς) 13ς. μῖ5 λέγ.}] μοι Ἀ2γ. 19,131. 
δίδν. Μοίᾳ. πάη οἵ αἰϊεεπ Αταν, 1. ἃ. δἰἴφυδ. Ασα, Εἰ]. σὺ 1] 

χαὶ συ 75. κα Οεοζῃ. λαὸς σον) κα σου 72. ὦ σὺ ἀφ. οὖς 
αφ. ὃς. ἀφηγη) “ αὐτου 32. ἐξελεύσοι..) ἐξελενσωμ.. ᾽ς. 
ἐξηλϑὲε δὲ} αὶ δες συπὶ [44. ἴπ σοπιπᾶῖς 72. ἐἴ ἐχὴ τοῖς. Αστι. 

1. κἰϊΐΐαυς. Απη. Ἑὰ. ἀπὸ ᾧχρ.) πᾶρα ᾧχρ. το, ὃς, τι8. 
προς Φαρ. (ἤς) 75. απο ροσωπου Φαρ. 1το7. Οεοῖς. μετὰ 
ϑυμοῦ] μετα μεγάλου ϑυμου 118. ρίεπκ, ἰγα Αττα. τ. 2. αἰϊίφυς, 
Απη. Βα. 

ΙΧ. Εἶπε δὲ---εἶπε δὲ (ἀρ. χὶ, 1] α Αἰτοτυῖγα εἰ χυα ἰἰς ἰηἴοτ]- 
ςεπὶ 13ς. ἐπε δὲ} καὶ ἐπε Οοηρὶ. Ατσπν. 1. 2. αΐφυς. Αππῃ. 
ἙἘΔ. , δὲ Οεοτρ. εἰ Ζονεῖνμε ἀϊχν δῖαν. Μοίᾳ. ὑμῶν) ὑμᾶς 

107. ἧμιν ΡΠΠπΊΟ, [δὰ εχ ΟΟΙΤ. ὑμῖν, ς9. ἵνα, πληθύνων πληϑυνω)] 

ανακληϑυνῶ 74. ινὰ μὴ πλ. πλ. ς3.. κ πληϑύνων Χ, 14) τό, 18, 19, 

4ζ, 29, 30, 327 52) 5.4) 545 57» 595) 6.73 γ757 77» 78, 84.857) τού, 107) 

τοϑ, 118, 110. 134. Οοπιρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. ας. Νῇς. Αὐρ. δίαν. Οὐ- 

πορ. (ὕθογρ. Ατπι. τ. 5. δἰϊΐσυς. Αττι. Ἐά. εἂν μη πλ. πλ. ((εἀ εῇ 

νὰ μη {πρτγα(οτρταττι) ς. , πληϑύνων τχληϑυνὼ (Ως) 74. μον 
τὰ σημ.} α μὸν ς3,) 111. δῖαν. Οἴτορ. Ατπι. 1. τὰ συμ. με Χ, 

14, τό, τ, 10, 25) 29, 30, 32) 52) 54) ςζ» οὕ, ς7, 58, 9, 6 72, 
71) 745 77. 78) 84, 8ς, τού, 107, 108, 129, 134. (οπιρ!. ΑἰΔ. ΑἸεχ. 

δε. Νίς. Αὺρ. ΑΣὰΡ. 2. δἷαν. Μοίη. τίρχτα] Ὁ μὸν Χ, τ2, 

16, 19, 25), 30, ζ2,) 53») 44, ς0, 58, ς9, 72, 73» 742.) 73» 77» 783ν 84.» 
ὃς, τού, 107, 108, 118, 1205» 130, 131) 134. (πρὶ. ΑΙά. ΑἸοχ. 

Αὐυς. Απιδ. 3. εῤγα με 6... Ὑ] τὴ γη 120. Οοπιρῖ. Απ. 
1. ἃ. αἰϊΐφυς. Απῃ. Εά. εἰ ἧς εχ επιεηάατίοης τό. Αἰγύπτῳ] 
Ἔ λέγων 2. Αἰγυπτου 30, 129. εἴ ἢς εχ οοττ. ςὅ. Αἰγ.-- 

Αἰγ. ἴῃ σοπι. 10} α αἴϊογιῖσ. εἴ 4 [15 ἱπιοδοεπτ γ6. 
Χ. δὲ 1] α ς3. παντα τὰ σημ.} τὰ σῆμ. ὥαντα 10. 

λα αντα Χ, 18, 20, 74, 84, τού, το), 134. ΑἸά. Οορι. Αγδδ. 2. 
δίδυ. Οἷἶγοσ. α πάντα δὶς 131. Αἴοχ. τὰ σήμ. καὶ] αὶ 14) 1ς» 

ιό, ἃς, 32) (2, 53) ς 6) 579 59, 64, 72, 73, 78ν 77» 798, 84) 118, 110. 
(οπιρί. (αι. Νὶς. καὶ τὰ τέρ.] κα 19. τὰ τέρατα) παντὰ 

τα τερ. τῷ τό, 2ς, 32, ςζ) (7, 40, 4, 72, 73ν 73» 27» 78ν 8ζ, 130. 
Οοπιρί. ΑΙεχ. δῖ. Νὶς. τὰ τέρατα σαντα 1λ:. ταὐτὰ] καὶ ςΆ, 

ζ0, 71. ἐν γῇ Αἰγ7.}] α Χ, τς, τό, 18, 19, 2ς, 29, 30, 32, ζ2, 

54, 47, 59) 64. 72, 74) 787 77» 78» 84. 85, τοῦ, 107, 108, 118, 
130, 124. Αἰά, (δῖ. Νὶς. δίδλν. Ἀπιθ. 1. 2. ἐν Αἰγυπτω 131. ἐν 

γη Αἰγνπτον ς1. (οπιρί. ἐπ έσσγα Ἐκ νρέονα Ατσιτι. τ. 2. αἰ" αυό. 

Απη. Βα. ἱναντίον Φαρ.] α όψ εν παν]; (ῆς, νἱοἵε ῥρτο ἐναν]) 
Φ ρ. ὙΝ ἐσκλήρ. δὲ] ο' ἱπμε σοὶ ϑὶαν. Οεογρ. Ἀπῃ. 1. 2. 4}}}- 

φυς. Απῃ. Ἑά. εἰσήκουσεν) ηϑελιν 76. ηϑέλησεν Χ, 14, τς» τό, 

18, 19, 25, 29, 30, 32) (2) 53) 54) 545) φύ, ς7, ς8, ς9, 64, 71, 72) 73» 
54). 7ζ) 7)ν 78, 84, 8ς, τού, 1075 108, 118, 1295 130, 131} 134. 

Οσπιρὶ. ΑΙ4. Αἴεχ. ὕλι. Νὶς. Οορῖ. δῖαν. Αταῦ. :. 2. Ατγη). τ᾿ 2. 

αἰφυς. γα. Ἑή. εἰσῆχ. ἐξαπος.} -Ἐ τὸν λον 29. ποπ αἰϊε τι 

Οὐογς. Ἰσραὴλ] α (Π.) 3... ἐκ γῆς Α,γ.} ἐκ τῆς Αἰγ. 73, 
118. εχ τῆς γῆς ἄο, Χ, ας, 18, 20) ζ9. 74. 1οῦ, τοῦ, 108, 134. 
Αἴεχ. ἢς πιᾶγρο ς7ν ὃς. εξ Αἰγ. )ς. αἰοτα Ζ  γριὶ ϑῖλν. Οἰἶγος. 
Αἰγύπ].} αὐτὰ Χ, τς, 29, ς8, 74, 84, τού, 1ο7,) 1οϑ. 134. ΑΤΩ. :. ἃ. 

ἧς τηᾶγρο 9), ὃς. «Ἐκ γρείογωαι Ατλ. 1. 2. αἴσαυς, Ατηι. Ἐά. 

Ι. Εἴπε δὲ] καὶ εἰπε 15. Οὐκ. ἱν, 172. Ογτ. ΑΙ. 1, ρασίε ἰξου πάλ, 

“66. δἰαν. Οἴτορ. Αγη;. 1. αἰίφυς. Ασπὶ, ἘἙ4. 4,4. δὲ 132. Οεογᾷᾳ. 
πρ. Μωυσ.} Μωνση 14. ἐν γὴ Διγύπτα] αὶ 32, 37. Οἵ. Νῖς. 

α Ὑὴ 53» 53» 84, 107. Αἰγύπτου] Λιγυπτω Χ, 14, τό, 18, 20, 

52) 53, 54. 55. 59, 64.» 74. 75» 77» 78» 82) 84.) 1οὔύ, 107, 1οϑ8, 130, 
134,)135. Αἴεχ. δῖαν, Οἷἶτον. “Ἐργριείονμα Αὐτη. 1. αἰαις. Ἀπ. 
ἙἘΔ4. λέγων] εἰ ἀἰϊεὶε δῖαν. Οἶτογ. σδοσσ. “Ὁ ἐς εοῦσ. α Ατθ. 
. 2: 

11. Ὁ μὴν] « μὴν ῥτΐγηο, ἰξὰ υ εγαῆιπι, 7ς. 
τος ὁ μὴν Ὑεοάοτεῖ. 11, 1 ς97. ὑμ. ἀρχὴ μ.} ἀρχ. μ- υμ. 7ξ. 

Αταῦ. 3. ὑμῖν 11 α' 18, 72. ᾿ποεῖυβ ἰὰ (τ. Νίς. ἱ, τότς. 
ΑΥὐδΌ. 1.2. σεοῦζ. εγίε υοόϊε Αττὴ. 1. αἰΐᾳυε. Αγπι. ἘΔ. πρῶ- 
τός) εἰ δ᾽ ίνμς ΑΙΟΌ. 1.2. ῥγαπλς οἰ ἀϊε πιεηβε ΑτΑΌ. 3. ἐςιν] 

ἐξαι 145) 16, 25, 32) 37») 52) 54) 575) 687γ01) 71, 77» 78) 130, 13ς. 
ΑΙεχ. (δι. Νίὶς. Απιῦγ. ἴετ. δῖαν. Αὐτὰρ. 3. Αὐπι. ᾿. δίαιις. Αγπη. 

. κς κ᾿ 
Ο μ.- οὗτος] δ- 

ΩΝ ᾿ς, 

2}. 



Ε ὮΙ 

Ν, οὶ Φ ΄ 9 9. ἢ 

ὧν, ἕχαςος τορόδατον χατ᾽ οἰχίαν. 

Ο Δ Ο Σ. 

’ , ν᾿ ε φρο δ », Ἃ " ΄΄ 3. ΟΝ Ν 3 Ν [ων 

ππρόδατον, συλλήψεται μεϑ᾽ ἑαυτῇ τὸν γείτονα τὸν Ὡλησίον αὐτὰ" χατὰ ἀριθμὸν ψυχῶν, 
φ “Ἅ͵, » φ᾿ 9 00 σ 9 ͵’ 

ἕχαςος τὸ ἀρχοῦν. αὐτῷ συναρισμήσεϊαι εἰς πρόδατον. 
» 2 2 

Ηρόξατον τέλειον, ἄρσεν, ἐνιαύσιον ἔςαι 

ὑμῖν" ἀπὸ τῶν ἀρνῶν χαὶ τῶν ἐρίφων λήψεσθε, Καὶ ἔφαι ὑμῖν διωτεηρημένον ἕως τῆς τεσσαρεσ- 
χαιδεκάτης τοῦ μηνὸς τότε" χαὶ σφάξουσιν αὐτὸ 'σᾶν τὸ ὥληνος συναγωγῆς υἱῶν ᾿Ισραὴλ πρὸς 
ε », 

εσχερᾶν. 
Φ φο δ 4 ἱἀ Ὁ ϑΝ", ΄ 0." 2 9 φὸ 

ἐν τοῖς οἴκοις ἐν οἷς ἐὰν φάγωσιν αὐτὰ ἐν αὐτοῖς. 
Οὐχ ἔδεσθε ἀπ᾿ αὐτῶν ὠμὸν, δὺὲ ἠψημένον ἐν ὕδατι, συρὶ, χαὶ ἄζυμα ἐπὶ πικρίδων ἔδονται. 

Ἑὰ. κα Αια. τ. ἃ. ἐς. ὑμ.] υμ. ἐς. ς3,) ςς., ε6, ὃς. ΑΙά, Ογτ, 
ΑΙ. 1, ραχῖε ἰδουπάδ, ζ66. ε9 ἀΐς νοὐϊε Οεογρ. 

1Π. Λάλησον] - δὴ ς8, )γ2. -Ἐ ἰγμμν Ατδὸ. τ. ἅ. 3. -ἢ δὰ 
Οοτς. πρ. πᾶσ. συναγ. υἱῶν Ἴσρ.} α υἱῶν 18, 132. τὧρ. τασ. 
ὄυν. τῶν υἱῶν ἴσρ. 129. Οοπιρὶ. τοῖς υἱοῖς Ισρ. Ἱποεῖῖυδ ἴῃ (Αἵ. Νὶς. 
τόις. , στάσαν Αταῦ. 3. λέγων] εἰ ἐϊς Οεοῦρ. εἰ ἄϊεε! Ατπν, 
Σ. αἰΐφυς. Απῇ. ΕἘὰ. - τ Ατὰρ. 1. ἃ. τούτου] τοντου του 
Ὥρωτου 9. τοῦ τῦρωτου 2. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖς ργίπιδ, 2οϑ, (εἀ 4110ὲ 
αἴ να. τοὺ δεκάτον ῬΗΐο ἷ, ς34. Εταὶ ἰοτῖς ἰπ Οοάϊος ΡΗΣ]ΟΩ 8 
ΤΟΥΤΟΥ͂, εἴ 1, τεϊφαυπι ἕζετο Τὸ ἴπ υἱεῖπια ἐγ} ϊλδα, νἱἀεθαῖιν 1.}- 
ὑγαῦῖο ἰἰἴεσα πυιπηοσα]ῖς, ἱ, ἱ. ες. ἀδοςπι. λαβέτωσαν} ἴῃ πιιππηεῖο ἤπ- 
φυϊλτὶ Οδυὰ. Βεῖχ. δῖαν. Μοίᾳ.Ύ ἕκαςος πρόδ.} ργεαπηϊταπε εαὐΐοις 
:ς, ς8, γ2. Ογρτ. ργαπητας Ἰάετη οἰπαγαές, πιίποτε Αἰἷεχ. εαντοις 
τροῦ. ζυρταίοτίριυπι τοᾶπυ τεσεπῖὶ 130. α ἕκαςος Ογτ, ΑἹ, 1. ς. 1εἀ 
μιαθεῖ Αἰ]. τρόρ. 15--πρόξ. 25] , αἰτετυΐγισι εἰ αιιᾶ 115 ἰηζετα- 
ἐεηΐ 14) 16, 2) 52, ζ3.) ζ4) 81. κ ελάεπι, (εὐ ΔΙΡγδίςραϊ τεσεπῦογ 

τηδηις, 130. πρόδατον 19} προβατα ὅτ, γᾳ, τοό, 134. ἀρνίον 
Ομεγί. ἱπ (δι. Νῖς. ;, 667. οἴκους] οἰκον ς9ς. οἰκίαν 29. ΡΠΪΟ 
ἷ, 53ς. ψατριῶν] -Ἐ μμάγμηι Οορι. 8[αν. Οἷἶτορ. ἕκαςος 25} 

ΑΧ, τς» 18, 19» 29, 30, 37» 57» 59, 64; 72. 745 75. 76, ὃς, τού, 107, 
1οϑ, 118, 132) 134, 13ς. ΟΟμρ]. ΑἸά. Ογγτ. ΑἹ. 1, ματῖε ἐσιπάβ, 
466. Οαυά. Βεῖίχ, Οὐορι, “δῖαν. Οὗτος. Αὐτὰ. σ. αἰΐᾳυε. Ασπη. Εὰ, 
οἰκίαν} -ἰ- ἐν 1 ς. 

τν. Ἐὰν δ] κα δὲ ῬΗΠΟῚ ἰ, ὅοο, εἰ Ἀπτι. 1. ὀλιγος)] ολι- 
“γοι 32) ςς. ῬΏΪο 1. ς. ολιγωτοι 134. ἐν τῇ οἱκ.} οι ἕν τὴ οιχ. 

11, Χ, 145) τς») τό, 18, 29) ς2,). ς9, 64) 74) ὃς, τού, 107), 130, 134) 
Σ21ς. Οομρὶ. Αἴεχ. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρας (δουπάα, 266. Αὐξ. κα ἐν τῇ 
53. ὥγε μὴ] ὡς μὴ Ογτ. ΑΙ. 1. ς. εἶναι ἱκανοὺς] ἱκᾶν. εἰναι 
Χ, 1451) τό, 18, 2ζ) 20, 30, 37» 53» 5.6» 57, 58, 59, 64; 72, 73» 75. 
77. 78, 84) 8ς, τού, 107, 118, 128, 129) 130, 111) 132) 134» 137. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (δι. Νιῖς. Ῥθΐο 1. ο. Ογγ. ΑἹ. 1. ς. δ[αν. 
πτρόξατον 1] τὸ προ. 53, 131. Οοπιρὶ. ῬΗΐο]. ς. συλλήψειαι) 

ἂς τῆᾶῦρο 8118 τηδηι 57. προσληψίαι τς, το, 32, 35), ς7, 71, 72, 79 
8ς, 118, 112. (οηρΙ. δίχψυες ἰάεπιὶ νυἱάετιγ ἰερηῆε, παῖ μαθεῖ ἰπ 

(οπιπηεηίατίο προσλαβεῖν, ῬΗϊο 1. ς. ληψεται 16. Ογγ. ΑἹ. 1. ς, 

Ἔ αυ- 

Ύει,τ. αυτου ῖς. 

μεϑ' ἑαντοῦ } μεϑ᾽ ἑαυτοῖς το. γείτονα } γ. ἑαντου ς8. 
τοῦ 72. [υρτγαίογιρίαπη αυτου πιᾶπὶ τοδὶ 120. 

αὐτοῦ} εαντου 1ξ) :ς8. κα 72. 

ἀριθμὸν] ἀρηϑμων (ἢς) 132. ψυχῶν] των ψυχ. 18. κ΄130. 
αἱγόγεηι Οεοῦς. Απῃ. 1. αἰϊαιθ. Ασπῃ. Εά., ψυχ. ἔχας. τὸ ἄρκ. 

αὖτ.) α 14, τό, Ὡς, ς2, 54) 73») 83.) 130. Αὐρ. Βαῦθεῖ ψυχῶν υποὶς 

Ἱπουζαπη, Τυρρίετιπη {ς1], αὖ Ἑάϊογε, ἁἃ , τσεϊΐᾳια, δι. Νῖς. 

σὸν πλησ.} εἰ φγορίπσπμρι ΑΥΔΌ. 3. 

ἄρν. αὐτῷ] αρχ. αυτὸ ..Ὁ: συναριϑιμήσεται συναριϑμήσετε γ6. 

συναριϑμηδήσεται Χ, τς, τό, 18, 2 ξ,) 32, 37.) 52) ξς» τύ, ς8, 64) 71, 
᾿ς, 84, τού, 118, 130, 1325713ζ. Απη. 1. «αἰϊΐχφιιο. Αγπὶ. Εἀὰ. καΊα- 

ριϑμηϑησεται ξς 3. πρόξατον. 
Πρόξατον] α 8ἰϊεγιΠ 10.) 37») 57») 729) 7.) 132. ϑ8ῖδν. ὍΠΤΟΕ. 

ν. Πρόξατ.} νιν ΞΕ δ 48. ᾿ξ; 

τελ. ἄρσεν, ἐνιαύσ.} τελ. ἄρσεν, ἀμώμον, ἐγιανσ. 18, 10, 

"Ο ο δ δι Ξ 
πρόξατ. 2] -Ὁ ἡ] Οφογν. 

7 
χαν τὩροξατ. ζ9. ΑΥΆΡ. 

ἐς ἢ 

37. 58. 57» 59) 725) 74. 759» 84) τοῦ, 1ο7, 118, 132, 

ΑΙά, Ἐρίρῆἢ. ἱ, 4:3. Ονγγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς “εσιυιμάλ, φόδ. δῖαν. 

ΤΠοοάοτεῖ, 
Γι " » Υ̓ Ψ . . ᾿ 

Ι' } ο τέλ. ἄμωμον, ἐνιαυσ. ἘΡΙΡΗ. 1, 824. 

124. (ὑοπηρὶ. 

τελ. αρ- 

ἢ δἰ υοης 11, 12:8. Αππη. 1. 

ΑἸ ἶαυς. Ασπι. Εαὰ, πε υἱίος 

2ε:εὔω: ἄς. ΟὙρτ. Αἰπδγ. 

πε πιασνία, τιμπεί, εοη εηηπαί, ἀπίσμί, τα ομ, Ατὐαῦγ, 4110]. 

σενῳ ἐνιαυσ. ἀμώμιον 13. 

“πε νιαςμία, πιμπεῖμε, γνπαίεγς, πα ομῖμ, 

᾽ ’ ᾿ ΄-“ ΄σ- . 

ἐνιαύσιον ενιαυσιαιον 128. ἐνιαυσιαῖος εἰ ἀρυὰ Ὑ μεοάοτει. ἴῃ 8110- 
» «ε “- ε " 

ἤοπε ]. ς. ἔγαι ὑμῖν} α ὑμῖν ΑτδῦΌ. 1. 2. 
᾿ “ 

οἰρνων} ἀρρένων 71. ἄμνων Χ, 14, τό, 18,2 -ς) 29, 30, 37») 52» 54) 

45) 57) 58, (0) 64) 72) 73. 75. 77.) 785) τοῦ, 1ο7, 128, 130, 132»7134. 
ΑἸά, Αἰεχ, (δῖ. ΝΝῖς, Οτὶς. ἵν, 1790. Ογτγ. ΑἹ, 1. ς, ϑιαν, Οἴτγοσ. 

α ὈΓΓΊ4ι6 Αταὺ. 2. 

Καὶ λήψον)αι ἀπὸ τῇ αἵματος, χαὶ ϑήσουσιν ἐπὶ τῶν δύο ςἀβμὼν χαὶ ἐπὶ τὴν φλιᾶν, 
Καὶ φάγονται τὰ χρέα τῇ γυχτὶ ταύτη ὀπ]ὰ 

Ἀγπι. 1. αϊψιε. πῃ. ἘΦ. ἀννων (ἢς, γὑγο ἄμνων ηἰπη τ τὶ] "4. 

ῶμἢ καὶ ἀπὸ τῶν ἀμνὼν (Ὀίηξ ἰεξτοηε5) 132. ΑἸ. 3. 
δρυὰ ΤὨεούοτεῖ. Ἰη αἰϊυοης 1. ς. τῶν ἐριφ.} ἀπὸ τῶν ἐριῷ. 18, 

19. 25) 29, 32) 32) 52) 57.» ζ, 72. 74. 75.) 829) τού, 107, 134. 1τ3ξς. 
(οπιρί. (δι. Νῖο. ὥγγ. Αἱ. 1. ς. ὕυρζ. δίινν. Μοίᾳ. Ἀπ). τ. αἱ! ὶς- 
φυς. ΑΥγπι. Βά. ρυδι τς ὠπὸ ἴα Ὁπαγδέϊ. πὐΐποιε Αἰεχ. ροῇ ἢᾺ8 
νοςε5 Ρίεμπε εἰϊιηρσιυπι Αταῦ. 1. 2. λήψεσθε) -Ἔ αὐτο 32. 

.] 

ἀμνὸς εἴ 

Αγδῦ. 2. εἰ εαρίεἰῖς ἐἰίμνε ΑΥδῸ. τ. 2. 

ΝΙ. ἕἔραι ὑμῖν] α ὑμῖν Ογε, ΑἹ. ἢ, ραῖς ῥυϊπδ, 423, θὰ Πδδοῖ 
ΔΙΌ, εἐγὶ! ἀὶς οοδὲς Οδοῦσ. δὲ υοὐϊε 8ἷαν. Οἰἶγορ. διχτετηρνμ.] 

τετήρημ. 77. ΑΥΔΌ. 1.2. - ὡπὸ τῆς δικχτῆς ς8, 722. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 
εδάετῃ {ιρτγαίοειρῆϊς πιᾶπις γεοεῃβ 130. ἕως} ἄχρι» Ἐρίρῆ. ἱ, 453» 
824. τισσαρεσκαιδ.} τ ἡμέρας τς, ς8, 72, 8.. δίαν. ἡ τῆς 
Ογς. ΑἹ. 1, ρασῖε ἱδουηΐα, ςΟό. τοὺ μηνὸς τούτου] α Ογτγ. ΑἹ. ἱ, 
Ῥαιῖς ρυϊπιδ, 423. σφαξουσιν) ϑύσουσιν ἘΡΙΡΗ. ἱ, 453 ἴοιτε, ἷ, 
824 φεῖτε. υἱῶν Ἶσρ. τρὸς ἱσπ.} α 53. αὐτὸ] αὐτῶ 132. 
πᾶν τὸ ὧλ. συναγ.] παν το πλ. συναγ. 89. πᾶν τὸ τλ. τῆς συ- 
να. 25) 32) 28. Ολῖ. Νὶς. α συναγωγῆς Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπα ρίπηδ, 
423. υἱῶν} τῶν νιων τό, τογ. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. πρὸς ἑσπί- 
ραν) Α γ8. 

ΨΙ. Καὶ λήψ. ἀπὸ ὁ τοῦ) αὶ (ῆς, εἴας Τογίδιυ ἰδουπᾶ ἴῃ ΔΙ Βα Ρο) 

53. αἵματος} ψπηρκίπε ἐα Ογρσ. Απιδσ. Αὐδῦ. 1:. 2. 9υ- 
σουσιν] ϑυσουσιν 53, ζ9. ϑησωσιν 19. ΑΙᾺΌ. 34. δύο σαϑμ. 
καὶ ἐπὶ τὴν Φλ.} ἐἶμος ροίῖε: εἰ ἰνιοη οἰὲ Αταδσ. δἶμο ἐἰπείπα οἰ ἴμο 

ἠϊπιίπα (ἢ) Ατὰθ. 3. -Ἐ ἀονιογεπε Αὐτὴ. 1. αἰϊΐφυς. Ασαι. Ἑά, 

ἐν τοῖς οἴκοις] καὶ εν τοῖς οἱκ. 37), 58, 59, 72, 74,75, 84) τού, το7, 
132, 124: {πρτγαίςρῆϊς καὶ πιϑηιβ γέρεπβ 130. καὶ ἐπὶ τοῖς οἰκοις 
1ο8, 118. ἐπὶ τοὺς οἰκους 12, 19) 71. ἐπ άίονπο Ατθτ. κ. Ατηι. 1. 

Δ΄ Παυ6. Ατπι. Ἐά. ἐν οἷς ἐὰν} κα ἐὰν 6.. Αἰά, Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρατῖς 
1δουμάα, 466. 

74. 75) 78, 8, τού, 107.) 1ο8, 118, 129, 130, 131) 132) 134) 13ζ- 

Οὐοιηρί. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. ἐπ φις Απιῦγ. κα ἐν οἷς δ5[αν, Οἴτοσ, 
φάγωσιν) ἐσϑιωσιν 111. - ἡ]ς Οογν. αὐτὰ} ἄς [υϊῆε ἴπ 

ταςο (εἰΐϊατυς Αὰσ. αὐτὸ 1ζ. ζ7,), ζ09,), 72, γ4., 7ζ, ὃς, 109, 10} 

134γ11ς. ΔΙά, Ογρε. Απιθί, Ολιά. Βεῖχ. Αταῦ. 1. 2. χυτὼω 111 

αὐυτοι 71, ἐΐα: (εαγηές [ς}].) Αυρ. ἐν αὐτοῖς] ἐπ᾿ αὐτοῖς Ολῖ. 

ΝΙς. α Ὅεογρ. δϊ[αν. Μοίᾳ. 
Ξ Ν ,ὔ 

ΝΠΙ. τα κρέα] τὰ χρεαΐα 10. { ταὰντὰ 17, ζο, 112. ἐ47- 

μερρ ἦαπς Αὐαῦσ. ἐμ ταῦ. 1. 2. 3. τῇ γυχτι ταύτῃ] Ργρο- 

ΓΙΌΣ ἐν 2 59 29, 72) 745 1ού, 107, 1324. Οὐγτ, ΑἹ. 1, ραστε {δοιιηάα, 

“66. ταυτὴῆς τὴ ν. (ἢς) 131. ταυτὴ τὴ ν. 10, 30, 82, ὃς, 1τοϑ, 

118, 1289 120. (ΟΠΙΡΙ. ΟΕ. 'ν, 1)6. κα 3}, 112. Αγδῦ. 4. κα ἦῷῳ 

ἐξ; τῇ ν. ταυτ. ὀπτὰ τ.} οπτὰ π. τήν. ταῦτ. 59. ὀπτὰ 

πυρὶ] ἐρηὶ αϑαίαηι ΑτΩθΥ. κι Ατσαῦ. 3. ἀξζυμ (α] τὰ ; ἄζυ͵ υμαῷ Ῥῆϊ- 

ἷἰο ἱ, ς4.4. ἐδονται} ἤς ἰπ ἴεχίι, {εὰ ἐσϑουσι τηλῦρο, Χ. εαϊ)ε 

ἈΑτγαῦ. 1. 2. 

ΙΧ. Οὐκ] καὶ οὐκ 27», ζ0, 132. ΔιδΌ. :. 2. Αζῆ). σὲ. ΑἸ Π14116. 

Αγηι. Ἑὰ. ἔδεσε} ἐδονται τς. φάγεσθε Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρατε ρεὶ- 
᾽ ᾽ ᾽ » ᾽ » 

τηδ, ς88, {64 4110] υἱὐ αι. απ αἱ ἄταν απ αὐτου Χ, τς, 18, 10, 
ὃς, 11ςζ. εἴξδο, υἴ ντάετιγ, 10. 

128. 
ο 

ὀίω 14» Ι09 29 37) 57. 72) ὃς 

᾿ ᾽ » Ἰῶν 

ἐπ αὐτῳ Αἰάή, ὠμὸν] εφϑον 

ῆς, {εὰ μος δὰ ἡψημένον τε[ογεπάιμη. οὐδὲ ἡψημ.} αἀδὲ 
- ΟΝ ᾿γ Ω ) ΄ὶ χελόξε, 122, δ0ὲ ηψημ. ἢ ἐφον 72. 

4, ᾽ ΄“ ᾿ 

οὐδε ἐῷΖον ἡψημ. (ἴο) ς ου δὲ εἐῷιῦον ἢ ἡψημ. ς, ἐν ὑδ.}] καὶ ἐν 
-. 

ϊς. ἀλλ ̓ ἢ] κ ἢ 14. 10. 2ζ) 37) 529 ζ3) ζ.9. ζ79 7» "δ, γὴ, η8, 

Ιοϑ, 118, 1320, 132. ΑἸά. (ορῖ. Απῃ. 1. αἱιαιιθ. Αγηι. Εά. Ογτγ. 

ΑΙ. 1, μᾶτῖε 1δοιπάλ, ὡτὐό, θὰ μαῦεὶ δἰ 10 ]ὲ, κεφαλὴν) -Ἐ αυ- 

του 1τ,) ς8. εμηῇ σαρίίε δίαν. Οἰἶτγορ. εαρα Ἄττῃ. 1. ΡΥ πη ηξ 

τη, ΕἙά. ποσι) ποσιν αὐτῷ 
8 1 ͵ ἐνδοσ ὃ.) ἐντοσϑ. Χ, 18, ἄς 

Ν 

ἔγσος : 

πὶ ΑἸπτηθπὶ (ὑοὐάϊοε5. [161]. 
- ΙΝ Α Ἀ -» τὰ ὧ ἴα 

13. τοις ενο. ᾺΛ ὑο!ς ἐς 

ᾳ - ᾽ν δὲ δ “Α Υ ἢ 
ΕΥΤΟοΟῦ “ἢ ᾿ "εν... ὁ ἡ 

ΚᾺ . Ω. ΄ι κ᾿ “ Γ » «Υ̓ Ψ 

εντΤοῦ σιθιοις [10. ἐνδοσϑηϑιοις 27. 

ἐν οἰς αν Χ, 14) τό, 18, 2ζ) 377) δ» 57» 8, 505) 725. 

ἘΕΦ. ΧΗ, 
Ρ) ι φῷ , - Ω͂ ἰδ ᾽ , ἣ Φ ΕΥ̓ «ἡ 3, τος ΠῚ 

Ἰσραὴλ, λέγων, τῇ δεχάτη τοῦ μηνὸς τάότα λαδέτωσαν ἕχαςος τορόδατον χατ᾿ οἰκδὴ “σατρί- 
Ἐὰ δὲ 3. ᾿ ῪἾ.,, .. 3 ἰϑι 9 » ΦΨ, Ν Ψ' 6  ὼ ᾽ 

ΟΥ 0ὁε Ολίγοςοί ὡσὶν εν τὴ οἰχίᾳ, ὡςε μὴ εἰνᾶι ἱχαγοῦφ εἰς 4: 

ἐᾷ 



Ἐ δ 

ΚΕΦ. ΧΙ. 

ιο. ἀλλ᾽ ἢ ὀπτὰ πυρὶ, χεφαλὴν σὺν τοῖς “πσοσὶ καὶ τοῖς ἐγδοσθίοις. 

11. 

13. 

14. 

. ἐςὶ Κυρίῳ. 

,. «τε κ4. 

Ο Δ Ο Σ. 

Οὐχ ἀπολείψεται ἀπ᾿ αὐτοῦ 
Ω “4 “" » Ὅ. » ΄ » ΕῚ ρ᾿ Ν Ν 7΄ » » δ » Ὁ λ, » ΄“- 

εως ὥρωι" χαὶ ον 8 συντρίψετε ἀπ᾿ αὐτου" τὰ δὲ χαταλειίπομενὰ απ αὑτοῦ εὡς Ὅρωι εν συρι 

χαταχαύσετε. Οὕτω δὲ φάγεσϑε αὐτό" αἱ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι, χαὶ τὰ ὑποδήματα ἐν 
φο Ν, 4 κῶς Ν ε , 9 φρο Ἁ. « ἰδ μΜ Μμν ΙΝ Ν ’ 

τοῖς ποσὶν ὑμῶν, χαὶ αἱ βακτηρίαι ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν" χαὶ ἔδεσϑε αὐτὸ μεϊὰ σπεδὴς" Πάσχα 
᾿ ΄ ιν ἰοὲ 9 92 ᾽ ρο - ͵’ “ος ’ ρΦ 7 ς 

Καὶ διελεύσομαι ἐν γὴ Αἰγύπτῳ εν τὴ γνυχτι ταυτῇ, χαὶι πατάξω πτᾶν ππρωτότοχον 
᾿ ἰαν φ 7 3 Ν, ᾽ ΄ φ’ 7 ο. » ἴω ρῷ ρΦ βῶ 4 ͵ 7 Ὰ, 

εν γῆ Αἰγυπτω απὸ ἀγϑρώπου ἕως χτήνους" Καὶ ἐν πτᾶσι τοῖς ϑεοῖς τῶν Αἰγυπτίων “ποίησ τὴν 

ἐχδίχησιν' ἐγὼ Κύριος. 
ἊμμΨνΨν ΝΥ » ς ν» » ᾽’ Σ))})ηΩδῚςἅΦΨ 9. 9 ρω 9 “ἢ. ς ρῬ᾿ι Μ 

Καὶ ἐξζᾶι τὸ αἱμᾶ ὑμῖν ἐν σημείῳ ει τῶν οἰχίων, εν αἰἱς ὑμεῖς εςὲ 
ἐ δι ἊΜἍΜἝΜ Ἃ κα Ἅ », ς ἊΝ ., 5 4 3 ςζ . δ ρο . Ρ. 74 

ἐχεῖ" χαὶ ὄψομαι τὸ αἷμα, καὶ σχεπάσω ὑμᾶς, χαὶ ὃχ ἐξαι ἐν ὑμῖν πληγὴ τοῦ ἐχτριδηναι, ὁτᾶν 
΄ ᾽ δ 2 ’ 

ααίω ἐν γὴ Αἰγύπτω. 

ϑιδιοις τς, τοϑ. “1 αὐτοῦ 1 ς» 72. 
ρμγδίοτιρῖυπι αὐτοῦ εἴτι} με ηΔ 110. 

Χ. Οὐκχ ἀπολείψεται) καὶ οὐκ απ. 11ς. ΑΓᾶν. 1. 2. ϑίαν, Οἵ.- 
ἴτοξ. Ασιπ. 1. αἰΐψυς. πη. Ἐπ. οὐκ ἀπολείψετε 20, 74. 1οῦ, 10}, 

134. εχ νπολιψῆε (ἢς)} 111. σχ υπολειψῆε Χ, ςό, 64, 128, 13ς. 
γτ. Αἴ. ᾿, ραπε ἰςουπάα, 66. δἷλν, Μοίᾳ. ἢς πιῶγζο 97. βκχκ απὸο- 

ληψεέτε τς. Οτΐρ. ἷν, 176. κι καταληψετε τό, 1320. κὶ χαταληψον- 

ται 17). οὐ καταλείψετε 14,2 ς, 31, (3, ς7, 76, 78. Οοπιρὶ. Γαῖ. 
Νίς. ὥς πιοῖρὸ :6. ἐκ ἀπολείψισϑε ΑἸεχ. ......β. ληψεέται 112. 
Ὅνχ ἀποληψεται ς8. ΑΙά. οὐ χαταλειψεται 10, ς2, ςῷ, ς ἐν ξ9,) 7ζ: 
Φυχ υπολειψεται 18, 10, 71. 729 1ο8, 118. πε τε ίπφηση Αταὶ». 3. 

αἰπ᾿ αὐτοῦ 1"] αντὸον 72. ἀπ᾿ αὐτῶν 10, 37, 53, 49, 108, 118, 120. 
(οπιρὶ. εἴ ἔς Οτὶξ. ἱν, 1γ6, (ςἀ αἰ οἱ υἱ Νεῖ. ἴως πρωὶ 19] εἰς 

τὸ ρ. Χ, τό, 18, το, 2ς, 29, 32) 37) 52) 54) 47, 605) 64. 73», 74» 76, 
47. 78, 82, 8ῳ, ὃς, τού, 107.) 108, 1309 131, 134. 11ς. ΑἸ. ΑἸεχ. 

σι Νις. ἔς ἴπ τεχῖυ, (δὰ ἐως πρωΐ ἔωραι ['π. ς6. εἰ ἔς, ξὰ εἰ εῇ 
εχ ςοἰτοῶίοπο )ς. εἰς ὥρων 132. ἕως τὸ πρ. (γτ. ΑἹ. ]. ς. καὶ 
ὡς. ὁ συντρ. ἀπ᾽ αὐτ.) ργατητς νρ' ΑἸεχ. ρεσπιίκυμι ῷ Ατῦ. 
;. 2. ὁγοὺν] - κακὰ Ατπι. τ. συντρίψετε) συντριψιται 18, 
47, 9. 132. Ογε. ΑἹ. ἱ, ραῖρ ἐσευηάε, 2732. συντριδνσιται 14). 16, 
10. 2ζ, ξ2, 4, 57. 58, 64, 74. 77, 78, 1ο8, 130. ἀπ᾿ αὐτοῦ 2] 
λα π᾿ ς9ς. εἰ απ᾿ ρα ᾿ἰπεῖπὶ 114. ἀντῶν ᾿Ὡπίυπι 111. ἀπ᾿ αὖ- 
τῶν (1. Οὐ. ἵν, 176. α σεοῖς. Αστῃ. τ. τὰ δὶ καταλειπ.] 
τὰ δι χαταλικ. 74,134. εἰ φιοά γε μη οἹ Οἴου. ἀπ᾿ αὖ- 
τοῦ 3] απ᾿ αὐτων ς1. Οὐ. 1. ς.« αὐτῶν ἴσπίμπιὶ 131. ἕως 
ποῖ 2} εἰς τὸ σρωι Χ, 7.) 131. ΑἸά, ὥς ἴπ ἴσχαι, (τά ἕως πρωὶ 
{υργα ἰἸη. τό. ἐν πυρὶ καταχ.] α ἐν τυρὶ Οήφ. 1. ς. κατακ. 
πυρὶ Ογτ. ΑἹ. γ) μαπε (δςυιήα, χ6ό6, (εὐ 4111 υἱ Ν αι. 
σιτι}) χαταναυσισϑὲ 77. κατακαύσεται 7:. 

ταχαυσιτε εχ ςΟΓΓ. 11ζ.- «ΓΩΜΟΜ ΝΥ (ὙρΓ. 

ΧΙ. Οὐὑτω δὲ] σντως δὲ Χ, 18, 19), 59, 64, 72, 74. 1οό, το}, 

131). 132) 1524.. 13ς. (ομηρὶ. ΑἸεχ. ουτω ταπιῃ 16. ὅτω γὰρ 
γε. ΑἹ. ἢ, ραπῖς ἐεσυπάλ, 166. νἱΐ, μαπῖε ἰεουπάλ, 108. χαι ουτὼς 
4). δίδν. Οἷἶγοζ. Ασπῃ. τ. αἰΐφυς, Ατπι. Ἐά4. ὥεοτσ. εὐ, α οὗτω, 
Αταῦ. ι΄. 2. φαγισϑιε) καταφαγισϑὲ 72. «ἄΐϊε Ατγαδῦ τ. 4. 
αὐτό 1.5] αὐτων ζ9ς.« αἀντὰ τς. σό ἐἸο ϑἰᾶν. Οὗτος. ἐδίμηη μ νος 

“ὼ Μακίεε Αιαὺ. ᾿.2. κα πῃ. 1. αἰῆᾳυς. Ατγπὶ. Εά. αἱ ὁσφ. 
ἐμ.} ὑμ. αἱ ὁσφ. Οντ. ΑΙ. ἱ, ραπε ἐεσυπάα, 266. νἱ, ρατῖε ῥυϊπιᾶ, 217, 
εἴ δὶς αὶ, (πο εἴ 4110] φυοφὺς οἱ ναι. Οδυά. Βγῖχ. ργαπιτυης ἕξωσαν 
Οντ. ΑἹ. ᾿, ρας ργππλ, 266. νἱ, ρατῖε ργίπια, 217. Ὑπεοῤοζεῖ. 1, 1.38. 

Οαυά. Βεῖχ. (ιδ᾽υπρὶς ἔσωσαν (ὐγτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ἱεευπάα, 274. εἸ γέποΣ 

τοὔειίσ Αταῦ. 1.2. ὑμῶν τι" -οὐμῶν 29] α αἰτεσιιτ. εἴ φυα 115 ἰπτετ)α- 

καὶ τὰ] α καὶ 130. ὑποθϑήματα] -τ ὑμῶν Χ, τς, τό, 

18, 2ζ. 207) 30.) 32, 27. 52) δ» ς7, 58, 0.) 4. 72, 73. 74.» 74» 76, 

"8, 84. ὃς, τοῦ, το), 130, 134, 135. Αἰά. Αἰεχ. (δῖ. Νίς. Οπρ. 

ἦν, 173. ὐγτγ. ΑἹ. ᾿, ρατῖε ργίπιδ, 92. Τπεοσοτεῖ. ἱ. ς. Ουρυ. Ηἰεν. 

(λυμ. Βεχ. Ατῶῦ. 1. 2. Αππ. τ. δ ἴχφυς. Αγπι. ἙἘά. ποσὶν ὑμῶν) 
α μῶν συγ. ΑἹ. 1, ρατῖς {εουπάα, 274, (τὰ μαθεῖ 4118]. “, Απη. τ. 

αἰίᾳυς,. ἄσων. Ἑὼ, αἱ βακτηρ.) ἜἬ υμων Χ, τς, 16, 18, 19») 309 

132, 37, 82, δ» 50, 64) 72) 73. 74. 23. 76, 78, τού, 107, 1οϑ, 118, 
[10, 224.90 τ:. (πρὶ. ΑΙά4. ΑΙεχ. (δι. Νὶς. Ὑδεοάστεϊ. 1. ς. 

( νρι. {ἰἰεσ τωρ, τι 2. δίαν. Οἴσος. Αὐτηξηὶ (οάϊςες αἰϊᾳφυϊ, Ατπῃ. 
1... 1 νμὰν (ὐϑηάοίδ ργὺ ὑμῶν) 14. χερσὶν ὑμῶν] ᾿ ὑμῶν 

ντ. Δ]. νας ρας ἰςουπάλ, 308, 1ςἀ μαῦεῖ 4110]. κ ὑμῶν Αππηεηὶ 
( υὐϊι ἐς. δφυ!. Ἄτην. Ἑά. καὶ ἔθισϑε] καὶ φαάγεσϑε Ογτ. 
Ἀ]οο ἃν ρᾶπε (τουμα, 274) εἴ δἷ5 4δὶ, τὰ 4} φυοχυς υἱ Ὑαῖ. 

κα χαὶ γὴν. 1. αἰΐψης. πῃ. Βά. αὐτὸ 2] αντα Χ, 18, ᾽ς. 

« ϑιαν. Οἴἶτορ. τίη. 1. αἰἴαυς. Αὐτῃ. Ἑά, σπουδῆς} -᾿ σαἱάφ 

αἰαν. Οἷἶτος. Πασχι) (ὠμρργυίςηρι. γὰρ ἐδουπάα πιᾶπιὶ 130. 
ἐ γὰς 172. ᾿Γπεούογοῖ. ἢ. τος γρυ. Απιδε. Ηἱεσ. Οδυά. Βῆχ. εἰ ἔς 

Ἀπ. 1. αἰἴψυς. Αγπὶ. Εά. ἴω- 

’ 
Χαταχόζο- 

εἰ ἧς ρῥηπιο, (πὰ χα- 

Καὶ ἔςαι ἡ ἡμέρα ὑμῖν αὕτη μνημόσυνον, χαὶ ἑορτάσετε αὐτὴν ἑορτὴν 

Οντ. ΑἹ. ἱ, ρεπῖς ἰτουμάα, φό6, {τὰ Αἰ παῦεῖ υἱ Δ᾽ Αῖ. Κυρίῳ] 

ἂς ἴῃ ομιγαλέϊ. τίποτ Αἰεχ. Κύριον Π], 1.4..1.ς. τό, 18, 19, 29, 37» 

52, ςῳ 56, 57, 58, 59, 64. 72, 23» 74. 76» 77ν 78ν 84, τού, 107)» 
1οΒ, 128, 130. 112. 132) 135. (Οὐπρὶ. Αἰά. (δῖ. Ν ς. ὙΠδοάοσει. 

Ἰ. ς. Τεπ. ὄνρι. Ηἰἷεγ. Απιδγ. Οαυά. Βγῖχ. δίαν. Δῖοίᾳά: εἴ- ἧς 
Οντ. ΑἹ. ἱ, ραπε ἐεουηπάλ, 27ς. νἱ, ρατῖς ρΓΠηᾶ, 217. 218. νἱῖ, ρας 

{εσυπήα, 308, {εὰ ρίυς Τεπγεὶ Αἰ] υὐ ναι, τῷ Κυρίου Οὐ. ἵν, 173. 
ΧΙ]. διελεύσομ.) Φ “,ο Οεοτρ. ἐν γὴ 15] ἐν πασὴ γῆ ςς. 

Ατπι. τ. ἢ χις. Ατιη. ἘΦ. ἐπ συ Αὐ. ἐν γῆ τ" -ὶν γ" 20} 
α ἈΪτεγυγ. εἴ 4υπ' ἢἴ5 Ἰπτοτίαςοηῖ ς3,) 83. Αἰγύπτῳ 15] Αἰγυπτοῦ 

1) 19.) 52. 53, τύ, ς 8, 7), 1το8, 118, 128,.13ς. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αι- 

γυπτίιων μπιο ἰοτῖε, {τὰ Αἰγυπτον παης (ς, Ἰϊσεῖ ἐν γη Ππαδεδῖ) 7 ς. 
“Ἐ νρεῖσνπι Ἄυσ. Ατην. τ. εἰσι, Αὐτα, Ἐά, ταύτῃ] ἐἰα Αυρ. 

α δίαν. Οἴτορ. χαὶ τχτ.) α καὶ ϑῖλν. Οἰἴἶγορ. ἰν γῇ 2} 
α ὙΠ Αὐρ. ἰητεγροπυηῖ τ ουΐυπὶ Απτπιεπὶ ( οὐϊςος αἰϊχυϊ, Ασπι. Ἐά. 

ἐστ Ατπ]. 1. Αἰγύπτω 2} Αἰγυπτου ς3, τό, )ξς, 118, 120, 
13ς. (οηλρί. Ογτ. ΑἹ. 1, ραπε ἐεσυηάω, ζό6. “Ἐρ νριίονωι Αττη. τ. 

αἰᾳυς. Ατπι. Ἑὰ. καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ϑεοις]}] α τοῖς Χ, 14) τς, τό, 

18, 25, 30, 33) 52, 54») 55, 58, .9, 64. 73, 74. 70» 77, 78) 84) ὃς, 
τού, 107, 1τ8, 110, 134... 13ς. ΑΙ4. ΑἸεχ. Ολῖ. Νίς. [Ιηοεσῶὺς ἰπ 

λει. ΝΊς. 1, 682. Αγποπὶ (οάϊςες αἴϊαιΐ, Αγπι. ΕἘά. δἰ ἐπ οὶ ἱεσγα 

Ἀπιῦγ. εἴ ἐπ φηνίδας ἰάοϊε Αὐταεπὶ Οοάϊοες Δ]|14υἱ. Αγπ). Εά. 

τῶν Αἰγ.}] α τὼν Χ, τς, τό, 18, 30, 32, ς2) 54) ςζ, 57, 59, 64, 72, 
23) 73. 78ν 1ού, 107, 139, 124) 135. ΑΙ4. Αἰεχ. Οδε. Νὶς. .,Κ- 

2211 Ἀπιῦγ. ἐγὼ Κύρ.} φμοπίανι εγοὸ επε Τοσείπμ Αστιν. τ. Α]1|- 
416. Απη. Ἑά. 

ΧΙΠ. ἕγαι 131 Μ᾽ 8ῖν. Οὗτοσ. τὸ αἷμα] Λιαγνῖς ἡϊε Αταῦ. 
1.2. τς Γοίεττ τπᾶγσο εἰς τὴν βακτηρίαν Χ, τὸ αἷμ. ὑμ. ἐν 
συμ.} τὸ αἰμ. υμ. εἰς σημεῖον 32) 128. κα ὑμῖν )ς. ὕμ. ἐν σημ. τὸ 
αἷμ. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, μας ἱπευπάα, δόό. ,μαπεμὶς υοϑὶς βοπανι Αττη. 1. 

αἰἰϊαις. Απὸ Εά. οἰκιῶν} οἰκείων 11:1. 
ἐν οἐἰς (ῆς) 72. 
ἐξε ὑμεῖς 128. 

ἐν αἷ;] ΑΛ ἐν 74. 

ὑμεῖς ἔςε} ἐγαι υμ.. 82. 
ὑμεῖς ἴσισϑε (οπιρὶ. 5[Αν. 

χαι ἐν αἰς 111. Οεοῖς. 

εαὐμεῖφ τς, ς8, 72. 

Θεοῦ. Αππῃ. 1. δ᾽ ἴχυς. Αστι. Ἐά., ὑμεῖς κατοιχεῖτε ΑΙεχ. ἐκεῖ] 
οἰκεῖν (ἢς) ς2. α Οὐρῖ. κα ἐειηεὶ, εἴ παδεῖ (ππηε], Ογρε. ὄψομαι] 

τὸ αἴμα 25] τὸ σημεῖον Ογτ. ΑἸ. 

Ρατῖε ρυπηα, ς90, (τὰ Αἰ] αὐ να. καὶ σκεπ.] α χαὶ δίαν. Οὔτος. 
ἐν ὑμῖν] α ἐν 9... τοῦ ἐχτριδ.}] τοῦ ἐχτριψαι ):-. - ὑμᾶς Ογτγ. 
ΑἸ. 1, Ραπε ἐδουπάλ, 209. πες ΣΝ Ατδῦ. 3. ὅταν παίω] 

ὁταν ὥχιωσιν ζ9. οἴ εοπίσ απ Ἀπιδσ. -Ἑ τὸ ἈπΠῊ. 1. αἰϊίυς. 
Ἄτπι. Ἑά. ἐν γὴ Διγ.] ἐν τὴ Αἰγ. 32. Ολι. ΝΊς. 
του ξς1,) 7. 118. (πρὶ. 

Ξ"» Οαυά. Βεχ. 

οψωμαι )ς. -Ῥ .ο Οεοτρ. 

ἰϑύᾶη ρρ Ογρτ. Αμλθσ. 28»- 

ΧΙΝ. η ἡμέρα ὑμῖν αὕτη} αὐτῇ ἡ ημερὰ ὑμῖν 10) 1οῦ, 118. ἡ 

γμέρα αὐτὴ νμ. Χ, τῷ, τῷ, 16, 18, 2ς, 30, 32) (4) ςς) 57) 48, 50, 
64, 72, 73, 755. 77. 178» 82, 8... 8:) τού, 107, 128, 120, 110, 134, 

ι3ς. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (τ. Νις. συγ, ΑἹ. νἱῖ, ρασῖς ἐεσυπάλ, 
319. Ἀπιδγ. Οαδυά. Βηχ. ροπὶϊ υμιν ροΐ᾽ μνημοσ. 53. εἰ μπρὲ 
ἐϊς ταπῖυπι ΤῸ ρεΓ γαίυγαιτι ἴα τεχῖ!, εἴ 1Π τηᾶγρ. ΓΔ πηᾶπι (αηρτιῖς, 

Ασπτ. τ. ἀιὶς Μπησκὶ; θῖαπὶ Αὐπιοπὶ (οι ςες. αἰφυϊ. Αἰπτῃ. Εα. 

μνγωίσ.] εἰς μυγμοσ. τς. ς3,) τό, ς8, 72, 129. (οπιρὶ. δίαν. Οεογα 

Δ). 1. δἴπαιθ. Ἄτπη. Εὰ. ομοναὐ ἐς εὐ μϊεμπῖς Αυαῦγ. και 

ἕορτ.} α χαὶ σθογρ. ἑορτάσετε 15} ἐορτασατε τς, 72, 7ς. Οτε. 
ΤΠασπ). ἰπ Αυᾶαῆο ΡΡ. (οπιδοῆί. σἱ. νυ. ΑἹ. 1]. ς. 

ἑορτὴν] ταῦτὴν ἑορτὴν 22. ἑαυτὴν (ῇς, Ἰογίαπ εχ 1ςτῖθ8: (εἰ μδηιία 
Ρο ἐορτὴν αὐτὴν) 107. κα ἑορτὴν τς. 10, 74.) τού, 1τοϑ, τιβ8, 128, 
134. Αγῦ. 3... α αὐτὴν δῖαν. Οἶτον. Κυρίῳ) τω Κυριω ες, ς8, 

22. Κυριω τῷ Θέὼ μμὼν (βιυ, (Πθπε ετογε ργὸ ὑμων) 9. πᾶσας 
τὰς} πᾶσας Χ, 14. 15) 16, 18, 2ς, 29, 30, 32, ς29 ζᾷ, ζζ) ς 7), ς8, 

50, 64,715) 735 73. 74.753» 777} 84) τού, 105, 118, 128, 130, 134) 13ς. 
1 Μ 

Α 

ν»"» 
αντὴν 

“δὲ 

ἐν γὴ Αἰγυπ- 

,᾿Ἅ»Ἅὕλ 

-- 



[2 ΠῚ Ο 

Κυρίῳ εἰς πιᾶσας τὰς γενεὰς ὑμῶγ' “γόμιμον αἰώνιον ἑορτάσετε αὐτήν. 
ΚΕΦ. ΧΗ. 

Ἑπτὰ ἡμέρας ἀζυμὰ 

ἔδεσσε' ἀπὸ δὲ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης, ἀφανιεῖτε ζύμην ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν: πᾶς ὃς ἂν φάγη 

ζύμην, ἐξολοϑρευϑήσεϊαι ἡ Ψυχὴ ἐκείνη ἐξ ᾿Ισραὴῆλ, ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἕως τῆς ἡμέρας 

τῆς ἐξδομης. Καὶ ἡ ἡμέρα ἡ πρώτη, χληϑήσεται ἀγία' χαὶ ἡ ἡμέρα ἡ ἑδδόμη, κλητὴ ἁγία 
5᾿ ςζ .ω. ἱᾷρᾳ »Ψ ἯΝ 2 ’΄ 9 3 ρ Ν [72 ’΄ ’ ἰφϑι 

ἔςαι ὑμῖν" “πᾶν ἔργον λατρευτὸν ὃ “ποιήσετε ἐν αὐταῖς, πλὴν ὅσα ποιηθήσεται ππάση ψυχῇ, 

τοῦτο μόνον πποιησήσεται ὑμῖν. Καὶ φυλάξεϊε τὴν ἐντολὴν ταύτην" ἐν γὰρ τῇ ἡμέρᾳ ταύτη ἐξ- 
΄ ΄ ς »οὉ ᾽ » Ν Ν ες ΄ ν “- ἄξω τὴν δύναμιν ὑμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, χαὶ ποιήσετε τὴν ἡμέραν ταύτην εἰς γενεὰς ὑμῶν γόμι- 
μον αἰώνιον, ᾿Εναρχόμενοι τῇ τεσσαρεσχαιδεχάτη ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πηρώτου, ἀφ᾿ ἑσπέρας 
23 , δ, ς “ ΄ ΙΝ 9 7 ἴων Ν Ὁ) ς 7 . 

ἔδεσθε ἄζυμα, εὡς ἡμερᾶς μίας χαὶι εἰχάδος τοῦ μηνος, εως ἐσπερᾶς. Ἑπτὰ ἡμέρας ζύμη οὐχ 

εὑρεθήσεται ἐν ταῖς οἰκιαῖς ὑμῶν" πᾶς ὃς ἂν φάγη ζυμωτον, ἐξολοθρευθήσεται ἡ Ψυχὴ ἐχείνη 

ἐχ συγαγωγὴς Ἰσραὴλ' ἕν τε τοῖς γειώραις, χαὶ αὐτόχϑοσι τῆς γῆς, Πᾶν ζυμωτὸν οὐκ ἔδεσβε, 
ἐν παντὶ δὲ χατοιχητηρίῳ ὑμῶν ἔδεσθε ἄζυμα. ᾿Εχάλεσε δὲ Μωυσὴῆς πᾶσαν γερουσίαν υἱῶν 
3 Ν ς..,,ἤἢ ΙΝ ΦΧ 3 7 ΄ ς ,“ 5. (ὦ ΄ ν ΄ ς« “Ὁ. 

Ισραηλ, χαι εἰπε προς αὑτᾶς, ἀπελυόντες λάξετε ὑμὶν αὐτοῖς περόξατον χατὰ συγ]εγείας ὑμων, 

ΑΙά. Αἴεχκ. δῖ, Νὶς, Ονγ. ΑἹ. 1. ς. Απλδγ. ϑἷαν. Οἴἶτορ. Αγαδ. 3. 
ΑτΥπ. ᾿. δ᾽ 'αιιθ. Ασπὶ. ἘᾺ.. κα πἰπιπιαὰς το, τοϑ. Οομλρὶ. νό- 
μιμμον αἰώνιον] α ΠΠ|. ἰιαδοῖ πὶ οπαγαῦς. πιϊποσγο Αἴἶοδχ. γομκιμον χα! 

διώνιον 72. Ροΐϊ μᾶ5 νος65 ρίεπε ἀπππρυυης Αγαῦ. 1. 2. δῖαν. Οἱ- 
ἴτορ. ὀ ἑορρῇ. αὐτ.}. 53. ἑορτάσετε 29] ἔς, [δἀ {ἀρετ ε ρεπιυιτίην. 
εἰ ἃ Πιρταίοτ ρῖιπι, 84. εορτάσατε 1ζ. 755γ134. Ογτ. Α].}]. ο. 24α- 

Ῥγαπηκταπὶ εἰ ΑτδΌῦ. 1. 2. ἑορτ. αὐτήν. Ἕπτα ἅς. 

ἕορτ. αὐτὴν ἑπτὰ ὅς. ΟΌΠΙΡΙ: Ατῦ. 1.2. φϑωνι ἀροῖς {ερίογι δὲς. 

δίαν. Οἰἶζτορ. αὐτήν “ Κυριω εχ σοι. τό. - ,ώῆυπι 

Διὰῦ. 3. 

ΧΨ. ἡμέρας] ροΐξ απο νοσεπὶ ἀππίπρυυπὶ Οοπιρὶ. Αγδῦ. 1. 2. 
δίαν. Οἴτορ. Ψιάς δὰ βπεπὶ σοιηπηδῖϊ5 14. ἄζυμα ἔδεσϑε] αξ. 
φαγεσϑε ζό, 129. (πρὶ. εδέσϑε αζ, 131. ΑΙΑ, γος, ΑΙ. ἶ, Ρᾶγῖθ 
Τϑουπάδ, «66. ρῥγαπϑπιηῖ εἰ ΑΥΑΌ. 1. 2. τῆς ἡμ. τῆς πρώτ. τ} 

τῆς πρωΐ. ἡμ. Χ, 14, τό, 18, 2, 29, 30, 32) 52) (4, 55) 575 73» 78» 
84, ὃς, τού, 1ο79 130, 1349 11ς. ΑΙ4. Αἰεχ, (δῖ. Νίς. δῖαν. Οἴἶτορ. 

Οεογρ. Απη. 1. πεν νοὶ ΑΔ. Ἐά. τῆς ὥρωτ. τῆς ἡμ. 77. τῆς ἡμ. 

εἰς ζοριῖ. 

πρωΐ. γ4. κα τῆς ἡμέρας Ογγ. ΑΜ]. ο. Ἐ ἀειμάς Αττὴ. τ. αἰτίαις, 
Αταν. Ἑά. ἀφανιεῖτε φύμην] αφανιεῆαι ζυμη "6. αφοννιειτε ζυμωῖον 

γ2. οἰκιῶν ὑμῶν] οἰκείων υμ. 130. κα ὑμῶν Ολῖ. Νίς. ἔζύμ. 1τ5-- 

ζύμ. 29} αἰϊεγιπι, εἴ 4825 115 ἱπιεασεηῖ, ἱπρρίενὶς ἔαρτα ἰἰμοᾶπι ῥτίπι, 
εἴ νἱάδίασ, παπ5, 9. σᾶς] εἰ ορμιπὶς ΑΥδῸ. 1.2.3. ὃς ἂν] ος 

ἐᾶν 1.) 10, 32. φαγη}] φάγει 1211. ἐξολοϑρ.} ἐξολεϑρ. ΑΙεχ, 
ἐξ Ἴσρ.] αὁ 75’. 8ῖαν. Οἤτορ. τῆς πρῶτ. 2] α τῆς Οοπρὶ, 

ἕως} ἀείπως ὠὐψμε αὐ Αττηεηὶ (οάϊοεβ δἰΐφυϊ. Ατπι. Εά. ἕως τῆς 

ἡω. τῆς ἐπὸ.} α τς. ἐξδόμης---εοδόμη ἴῃ ςοπι. 16} καὶ υἱήπι. εἴ 

4188 115 Ἰητοτ]ασοηῖ Ἄσγπιθηὶ (ὐοάϊοε5 414]. Ατιη. Ἐά, Ηδρεπῖ αυζεηι 

Αγπιεηὶ (ὐοάϊςοε5 ἢ]. 
ΧΥῚ. Καὶ ἡ ἡμ. ἡ πρώτη] ἡ τρωτη εἴν ἔργα ᾿ἰπεαπὶ 9. 4ώ 

2ιίνια ἀΐοε δῖαν. Οἰἶγορ. χληθηήσέϊαι) κεελησέϊαι Χ, τ4, 18, 2 ζ) 20, 

23, 329 34) ξζ) ς7) 75) 8:0 118, 129, 130, 131. (ΟΠΊΡΙ. ΑΙά, (ας, 

Νς. Οὐτ. ΑἹ. 1, ρατῖο ἱεουηή4, 266. κεχλητῶι 59. κχλητη 72. 

χλησπησεταᾶι 30, ἡ ἡμέξα 2] κἡ7ς. Ογὺ. Α1.1.6. Ἐῆ αγιῶ 

κλητὴ ὡγία ἔγαι ὑμῖν] ,α κλητὴ 72. κ ἅγία τογ. 
σοσαὐῤἠη ππόξα νοδὲς (ορῖ. ΜῈ νοδὲ; εἰΐαπι (απ ἐ- 

υοραίίο (ανιόΐα Δὲ τοόὶς δῖαν. ΜΙοίᾳ. τἂν] εἰ ονηηδ 

ΑΥΔΌ. 1. 2. λατρευτὸν} , ΑτδὉ. 3. ποιήσετε) ποιήσεται τό, 
γξγ) 130. πείαιϊε, δῖαν. Μοίᾳ. ποιήσετε------σοιηϑήσεται 15} 
α Ροϊξέιεπι. εἴ 4ι185 115 Ἰῃτει]λσοηζ 53») 131. ἐν αὐταῖς} ΒΑΡεμς ἴῃ 
πιμηετο πησι τὶ Τοττ, Ὀ15. Αυρ. Δτπι. τ. αἰΐφαε. Αττγ. 4. , Οαυά, 

χαὶ 

ητοι τὸ. 

ἈΆ ὑμῖν Ἀγ. Ι. 

725: Δτδῦδ. 1. 2. 

Βεὶχ. πλὴν ὅσα] Ἑ αν 72. Ἔ εὐδία ἀὐλοὶβ Ἱποϊαυζαπι 51Αν. 

Μη. τση ψυχῇ] πᾶσα ψυχὴ το, τού, το)ῦ. πάσα ψυχῆ 
((ς) 7ς. ποιησήσεται 2} τοιήσετε ς9. ὑμῖν α11.}.., ΑιδὉ. 
1. 2. 

ΧΨΝ]]. Καὶ φυλ.] κα καὶ τς. μευαῤἰειῖ, αιίονι δῖαν. Οἴτορ. 

φυλάξετε) φυλαξισϑαι 82. φυλαξεσϑὲ Χ, τς, τό, 18, 19, 2 ς) 30, 

32) 845 58» 575) 59) 73) 74» 775» 78, 84) ὃς, τοβ, 118, 130, 13ς. ΑἸά. 
(δι. Νίς. φυλαξασϑαι 53. φυλαζασϑὲε 1Π], τ, τό, το, 715) γό, 
τού, 107, 129, 134. (ΠΡ. φυλάξετε ἴῃ οἤαγαῶῖ, στηΐπογε ΑἸςχ. 
τὴν ἐντολ. ταύτην] κα ταύτην 13ς. πιαπάσία ἧκε Ατταςπὶ (οὐΐςες 
αἰϊψι!;. Απη. Ἑά. πιαπάίαια, πε ἦς Αττι. 1. ἐγ γὰρ) ΑΔ γὰρ 

)2. Οορίῖ. τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ} ταυτὴ τὴ ἡμέρα 10, 30, ς3,) ς6, 82, 
1οϑ, 118) 128. Οοπρρὶ. δῖαν. Μοίη. ἐξαξω) ἐξχγω γ4. Αταῦ. 

Ὑ. 2. τὴν δύναμ. ὑμ.Ἷ τὴν δυναμ. μου γ6. , τὴν, εἰ Βαδεῖ δύ. 

ναφειᾶν ὑμῶν, 7. γῆς ΑΙγ.} τῆς Αἰγ. Χ, τς. “ἘἜρ»ρίο Αταθ. 
1.2. ἐεγα “Τὰν γρεέίογένι Αττη. τ. αἰαιθ. Ασππῃ. Εάὰ. τὴν ἡμέ- 

ραν ταύτ.} ἀϊεε λας Αττη. τ. αἰἴᾳις. Αὐτὰ. Εα. γενεᾶς} τὰς γεν. 

14γ16, 2ς,32,) 525) ξ4) ς7) 71) 735 75» 79) 110, 131, Α]ά. (Δι. Νὶς. 
αἰώνιον} -ἰ-) 164 ἀποῖβ ἱπο  υἱΆ, εἰς τὰς γενεῶς ὑμῶν ΑἸεχ. 

ΧΥΤΙ]Π. ᾿Ἐναρχόμενοι) ἐγαρχομενη 18, 19, ς8, 7. 108, 128. 

Οοπαρὶ. εἰ ἤς ἱπ ομαγαέϊ. παΐηογε ΑἸσχ εἐναρχομενην 72. εναρχο- 

μένου 11, 111, Χ, τς, τό, 29, 32, 525) κ4) ςς) 59, 64) 71) 745 76, 77» 
γ8, 84. τού, 1ο75) 1209, 130, 1317 13ῳ, 12ς. (δῖ. Νῖσ. Οδοῦρ. ερ- 

όμενου ς3. Ὀγαηλζυπε εἰ Αταῦ. 1. 2. Οδογρ. γροπυπῖ ἰη ᾿πῆμηϊ- 

τῖνο, φυφῇ Βιοτῖς ἐνάρχεσθαι ἴῃ ἴοο, Αγπιεηὶ Οοάϊςες δίψυϊ. Ατιη. 
ἙἘα. ἡμέρᾳ] α τό. τοῦ μ-. ιἧς Ξ τωρ.) τον τρ. μ. 4. μη- 
νὸς Χ] Ὁ ἐιίας Οεοτρ. μίας καὶ εἰκαδος] τρωτης (ῆς ἃ, ΠΠτογᾶπι 

ὨΜΠΊΕΓΔἰεΠΊ, ἰηϊεγργείδιιι οὐδ ΠἸΌτατῖ5) χαὶ εἰκαδὸς 32. μιας καὶ 
εἰκαδι (η6) ζ9. εἰκαδὸς καὶ μιὰς 130. δῖαν. Οἴἶτορ. Αττηςπὶ (οάϊ- 
ο658 δἰφιϊ. Ατπι. Εα. ἕως 45] α Αἴεχ. 
μέρας ζύμη) ἐσπερας εθδομὴς ἡμερας" ζυμη γι. 

. ᾽ὔ ε Ν νε 

ἐσπέρας. Επτὰ η- 

ΧΙΧ. Ἑπτὰ ἡμ.] α ζ3. κεἰ μρίενι ἶσε ΑΥΔΌ. 1. 2. εὖρε- 

ϑήσεται) οφϑησεται 30, 71. ἢς εἴ ἰπ πιγοίπε ς7, Βς. ετγὶβ Οεογρ. 
ταῖς οἰκιαῖς) τοις οἰκοις 7ς. πὰς] οἴ οριπὶς ΑΥΔΌ. τ. 2 ἀν) 

ἐᾶν 1ξ,) 32. κα τοῦ. ζυμωτὸν] ζημην ({.) το. ἐξολοϑρ.] 
ἐξολεῶρ. ΑἸοχ. Ἰσραὴλ] υἱῶν Ισραηλ 14, τό, το, 4ξ) 32) ς2, 
52) 8. 72. 73». 76, 77. 78. 110. ΔΙΑ. (δῖ. ΝΊο. (ορῖ. Αταδ. τ. 

2. 3. διαν. Μοίᾳ. ἐν τε] α ΤῊ Ασπηεηὶ (ὐοαϊςεβ 4] 140}. δῖαν, Οὐ. 

τος. 50 Σ. γειώραις) τροσηλυτοῖς τς, 7ζ. εξ Α4. εἴ ϑγπηπι. 
αὐτόχϑ.] ἐν τοις αὐτοῦ. 19.) 329) 108, 118. Οὐπρ]. αν. Μοίᾳ. ᾿ 

ΡΓΦ τς ἐν τοῖς ἴῃ ομαγαός. πλίμογε Αἰεχ. 

(ἰαῖ, ΝΟ. καὶ δῖαν. Οἰΐγοσ. 
τοῖς αὐτοχϑ. 1) ςθ8, 72. 

τῆς γης] τοῖς γῆς (ἢς) τς. - τῶν 

υτῶν Ισραηλ η8. -Ἐ υιωῶν Ισραηλ ἐν τὲ τοις γὙειώρ. καὶ αὐτο. της 

γηςξ (πο) 57. κ Ασλθ. 1. 2. 
ΧΧ. Πάν] δ οπιπε Λιδὺ. 1. 2. 

[εὰ μΑθεῖ ππᾶῦρο, Αἰπῃ. Ἐα. ἔδεσε} εὐεπε Αττηεηὶ Οοάϊςεσ ΔΠ1αι, 
ἐν] ἐπι 18. ἐν παντὶ δὲ] α δὲ Χ, τΆ4, τς, τύ, 18, 10,2 ς, 29, 30, 32, 

52) 54) 55), 56, ςο, 64) 72. 74» 75» 77» 84. 8ζ,) τού, το7, τοϑ, 118, 
130, 1345011ς. (ορὶ. Αἰεχ. (ατ. Νὶς, Αἰὰρ. 2. Ασπιπεηὶ (οάϊςες 
414]. ἀλλ᾽ ἐν τοαντὶ ΑΙά, 

α Ἄγπι. 1ἱ. 4114 6. .. ἴῃ ΤΕΧΕΣ, 

“σαντ.--- κατοικητ.]) ογιμίδι:---λαὶ- 

ἡαεμΐις δῖαν. Οἴἶτος. κατοικῆτ. ὑμ.} υμ. κατοικητ. 82, 128, 131. 

ὑμῶν οἰκητηριω 7ς. οἰχητηρίω υμὼν 10, 118. υμῶν οἰκήματι 10. 

εἰ ἤς ἰπ τεχῖι, (δὰ π᾿ πιαγρίπε υἱ Ναῖ. 8ς. κα ὑμῶν ϑ8ἰδν. Οἴἶζγορ. 

ἔδεσϑε ἄζυμα] αὖ. εδ. ςς. . 72. 
ΧΧΙ. Ἐκαλ. δὲ] εἰ οοεανὶ: Οεοτρ. πᾶσαν γερουσ.} τασ. 

ΤῊν Ὑέρϑσ. 14) 16, 10) 535) 50. 77. 108, 118, 130, 134. (ΟΠΊΡ]. ογι- 

πες {επίον ες (ορῖ. υἱῶν Ἴσρ.] α8ς. καυἱῶν Χ, τς, 18, ξζ,) ξ9, 

ὅ4, 71, 72) 74) 7ζ90 γ65 τού, τοϑ, 118, 124. 11ς. Οοπρὶ. ΑΙά. 

ΑΙἸοχ. τῶν υἱων Ισρ. τό, τ. πρὸς αὐτὰς} αὐτοῖς 14, τό, 2 ς» 
33) 529 ζ4) ξ79 779. 78, 130. (ὑδῖ, Νῖς. δ1᾽αν,. Ασπὶ. σ. δἰαυθ. Ασπ). 

ΕἘὰ. ἀπελϑόντες] ἐξ Θεοῖς. Αὐπι. σ. αἰϊαιθ Ασπι. Ἑά. λά- 
δέτε] εἰ εαρὶϊε ΑΥΔΌ. 1. 2. Οεοζρ. ὑμῖν αὐτοῖς τορόθ.] υμ.. προῦ. 

ἑαυτοῖς 147 16, 255 322 525) 54) 575) 737 77) 787) 120. (αἴ. ΝΙς. νμ. 

εαυτοις προῦ. 6... εαντοις υμ. τροῦ. 71. ὑμῶν αντοις προῦ. 49. 
Τοπε ὑμῖν εἴ Εἰοἤϊεπια δὰ νοςεπὶ αὐτοῖς νοῖ ροῖλιι5 ἑαυτοῖς. κα ὑμῖν 
[εὰ εχρτίπιϊς ἑαντοῖς τρόδ. δ᾽αν. [ιργαίογιριυ πη νοδὲς ρτιπηᾶ πιΔῃι}» 

γξ: 

τ6, 

17. 

τὃ, 
10. 

20. 

21. 



Ε ΠῚ 

ΚῈ Φ. ΧΙ. 

22. 

ι9 ς. 

. τὰς οἰχίας ὑμῶν πατάξαι. 
“ χω 

. ἕως αἰώγος. 

. τὴν λατρείαν ταύτην. 

χαὶ ϑύσαϊε τὸ π'“άσχα. 

Ο ΔΟ 55 

Λήψεσθε δὲ δέσμην ὑσσώπου, χαὶ βάψαντες ἀπὸ τῇ αἵμα]ος του πα- 

οὐ τὴν ϑύραν, χαϑίξεε τῆς φλιᾶς, καὶ ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν ςαθμών, ἀπὸ τῇ αἵματος ὅ ἐς! παρὰ 
ν “΄ ες: » . » .Σ) ΄ ) ᾿ ΄ -«2ὠμκν » “κ᾽ - τ .“ζ 

. τὴν σύραν' ὑμεῖς δὲ ἐχ ἐξελεύσεσθε ἕχαςος τὴν ϑύραν τ οἴχου αὐτοῦ ἕως “φρωΐ. Καὶ παρε- 
,’ ,’ “" 292." ἰϑι ἰφ 5. » ᾽ ΄ 

λεύσεαι Κύριος πατάξαι τὸς Αἰγυπ]ΐες, χαὶ ὄψεται τὸ αἷμα ἐπὶ τῆς φλιᾶς, χαὶ ἐπ᾿ ἀμφοτέρων 
δῷ ἴω - 7 ᾽ . Ζ Ν᾽ 3 ΄’ Ν 3 ’ 3 ρο Ῥ 

τῶν ςαϑμῶν' χαὶ πσαρελεύσεται Κύριος τὴν ϑύραν, χαὶ ἐχ ἀφῆσει τὸν ὁλοϑρεύοντα εἰσελθεῖν εἰς 
Ν ᾽ Ν εὉ" “" ΄ “" Ν ρ. ε .ο. 

Καὶ φυλάξασθε τὸ ῥημα τοῦτο γομιμον σεαυτῳ, χαὶ τοῖς υἱοῖς σα, 

Ἐὰν δὲ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἂν δὼ Κύριος ὑμῖν, χαϑότι ἐλάλησε, φυλάξασθε 
Ἀν» ΣΝ ’ Νν ες » ε εἣδΝΝ ε ΄ ς ’΄ 24 

Και ἐςαιί ἐᾶν λέγωσι 'ρος ὑμᾶς οἱ υἱοι ὑμῶν, τίς ἡ λατρεία αὕτη; 
»», ων » [ων ’ Ν ΄ τω ΄ ε 2 ’ δ ἰ, 4 ἂν 4." 9 Ν 3 

- Καὶ ερείτε αυτοις, νυσία τὸ σ΄  άσχα τοῦτο Κυρίῳ, ὡς ἐσχέπᾶσε τὰς οἰχοὺς τῶν υἱῶν ἰσραὴλ ἐν 
2) “7 ς “ » 42 Ν 4 7 ᾿ Ν δ’ ε “Ὁ 55»ε7 “ ΄ ξ ἣν 

Αἰγύπτῳ, ἡνιχὰ ἐπάταξε τὰς Αἰγυπτίους, τοὺς δὲ οἰχους ἥμων ἐρρυσᾶτο" χαὶ χύψας ὁ λαὸς 

πτροσεχύνησε. 
"“"» δ φ, » ΄ 

χαι Ααρων, ὅτως ἐποίησαν. 

Καὶ ἀπελϑόντες ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, χαϑὰ ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῇ 
» ’ μον φ φΦ ,' ᾿ς, σ΄ 9 ,’ ἰφν ᾿ 

Εγενήϑη δὲ μεσούσης τῆς γυχτὸς, χαὶ Κύριος ἐπάταξε τσᾶν πρω- 

τότοχον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἀπὸ πσρωτοτόχου Φαραὼ τῷ χαϑημένου ἐπὶ τῇ ϑρόγου, ἕως ππσρωτοτόχου 

Αττι. τ. κ αὐτοῖς τς, το, 1οῦ, 118. Αγδῦ. 1. 2. Απῃ. 1. αἱ 4ιδ. 
Ατηι. ἘΔ, ,καύσαυς ἴῃ ἰεχίυ, τὶ μαθεῖ πιαγρο, 134. α ὑμῖν αὐτοῖς 

(ορῖ, Αταῦ. 3. τρίξατον) ἢς ἴῃ ἐπλγδέϊ. πλίποτο ΑἸοχ τρο- 

ζατα 1Π], τῳ.0 τς» 16,2 ς», 30, 32) (4. 59, 73, 73» 729 76» 70), 77» 78, 
8ς, 10), 118, 130, 134. 135. ΑΙ4, (δι. Νὶς. συγ[ενεία: ) συγ- 

γινείαν 11, 84, 118. μγαπιυηϊ οητντ ΑΥΔῸ, 1. 2. ὑμῶν] υμιν 
53. αὑτῶν 74. ϑύυσχτε) ϑύσιται ῆς. ϑύσετε ς3, 129. τὸ 
πασχα] ἐκ ρακάα Θεοῖς. -Ἐ Δομκειπὶ νεῖ δομεῖπο σορι. “Ὁ 2- 
»"ἦνο οὐ ἀττίς υ]ο μὑγπιο Αγαῦ. 1. 

ΧΧΙΙ. Ληψ. δι} ,ᾳ δὲ )ς», τοϑ, 118. καὶ λύψ. ΑΙά. Οεοις. 
Ἀπη. 1. δἰηαυς. πη. Εὰ., -Ἐ  νοδὲ (“πγεῖ, ἐς Παυὰ ἵσπηροτ, Αὐςξ. 
καὶ βαψ.} , καὶ δίαν. Οἷἶτορ. Ασαν. τ. αἰϊΐφυς. Α΄τη. Εα. ὦ ἀε- 

περί ς Διαῦ. 1. ἀπὸ τὰ αἷμ. 1} ἴκ ψιπρκίκονε δἷλν. Οἰτος. 
Αγαῦ. 3. τὴν συρ. 15] μγω Αστῃ. :. αἰἴΐφυς. Ατηι. Επ. τὴν 
ϑυρ. τ᾿-- τὴν ϑιρ. 25] α αἰϊεγυῖτα εἴ αυας ἰϊ5 ἱπισδοςης 131. χᾶ- 
σίξειτι) καϑηξατε τό. χαϑίζιται (6. καϑηξετι Ὡς, 64, 110. ΑἸά. 
ΠΊΔΓΖΟ ..««ς σϑαι ((οτῖς υἱ Ἰερετεῖυγ καϑιξέσϑα.) Χ. καϑιζιτε ς3. 
καθίφισϑε (ἢς) )ς. ϑηξίτεις. καὶ ϑίξετε Οὐρὶ. ϑιίζετε (() 
52. ϑήσιτε Ογτ. ΑἹ. 1, ρας ρπιλ, όοο. εἰ ρεγινεις ΑτΌ. 1. 
γι τ πυῦυπῖ ὦ Αὐτῃ. τ. δἴπηις. Αππὶ. Εώ. τῆς φλιᾶς] τὰς φλιας 

ἢξς. ἄπο τῆς φΦλ. 11]. ἐπὶ τῆς φλ. Αἰά, Ογτ. ΑἹ. 1. ς.ς εἴ ἔς, [οἀ 

ἐπὶ πη σπδγδόλ. πιίπογο, Αἰοχ ἴμο ἱϊπιὶπα Αταῦ. 1. ἐπ᾿ ἀμφοτ.] 

απ ἀαφοτ. Ολι. Νς. αἵματος “]  πμπε Ἄται, ι. αἰϊίᾳυς. 

Ἄτπι. Εκὶ. ὃ ἐγι σαρὰ τὴν 5.,.} τὸν παρα τὴν ϑυρ. 19, 108, 
(οπιρῖ. , ΙΒ. 1. 2. ὑμεῖς δὲ) καὶ ὑμεῖς δὲ 29. ΑΙ4. εἰ το; 
δἷαν. Οὗτος. κα ἢπο οὐπὶ (44. ἰπ ςοπησιδῖς 13 ς. τὴν ϑυραν 4] 

ἝἜ τὰ οἰκου ξ 5) 74. 73ν 84.,. ᾽ού, 107, 134. ἠοιω Αγ. 1. αἰ αυς, 

Ατπι. ΕΜ, 

ΧΧΙΠ. Καὶ 1] εἰσίν ΓΟ ορῖ. ταριλιΐσ. Κύρ. κ"-- παρι- 

λεύσ. Κύρ. 25] α Ααἰἱϊοτυῖγα εἴ αυαε ἰἷς Ἰηϊετίασεηῖ ς3. ροϊετεπιᾶ οὑπὶ 
ηη. τπεάοίς χὰ ᾿π τι) σοπιπιαῖὶς, ἰήεοφυς ρυπόχὶ» ποῖαϊλ, μαθεῖ 1.31. 
ὥαταζαι 15] πταταξὰς ΑΙΔ. τὸ αἷμα) α τὸ Ογτ. ΑΙ. ἱ, ραπς 

Ῥτίπια, 6οο. Μηπρνίπομ ἡ μπε Οοοῖζσ. ἐπὶ] α 29. γψμὶ (νρεγ 

Αττπ. 1. αἰᾳφυς. Αγην. Εα. τῆς φλια:} τας φλιᾶς τς. Κυ.-. 

εἰς 2] α Οδιμ. Βηχ. τὴν ϑυρ.} ἐπι τας ϑυρας εἴ: τρὺς τὴν 

διρ. Ουτ. ΑἸΟῚ, ςς ἄφησε.) ἰασει ῬΊΪο ἷ,23. ὀλοϑρ.} ὀλεθρ. 
εἴ ΠΡ ̓ ις, ΑἸοχ. ρενάμογενι ἐπε Οεοτρ. εἰσελϑειν) ταρελθειν 
διξι τὰς οἰκ.] τὴν οἰκίαν 14. παταξαι 25] α Οαυά, Βεῖχ. 
ἕ ι (ορ.. 4 ὦ, ΑὉ. 2. . 

ΧΧΙΝ. Καὶ φυλαξασϑὲ] καὶ φυλαξαι 29. καὶ φυλαξισϑεχ, 
18, τό, ς8, ὅς, 7.4. 8ζ,) 132. 11. καὶ φυλάξετε τοό6. εἰ εμβοίϊε; 
Οὐ. Βεῖχ. εωβοιί αι ἀμίοπε δῖαν. Οἴἶγορ. τὸ ῥῆμα τ. νόμ.] 

ἴῃ πυπηοτο ρἰ γα μαθεπς Απτι. 1. αἰίίΐφυς. πῃ. Ἐκ. νόμιμον] 
τὸ νόμιμον Οοπιρ!. - αἰώνιον ς8, γ2, ὃς. ΑΙά. Αἰεχ. Οορι. 
Αταὺ. 3. ροπῖϊ ἰμίτὰ ροξ σου 10. σεαυτῷ] ταυτὼ τ18. σεαυ- 
τῶν ᾽ξ. εαντοῖις ς8, 72. Ατπι. 1. ὑμὶν 82. Οεοῖζ. ἐἰῤὲ' Ἀττηςηὶ 
Οὐοάϊςες δ᾽ ᾳυϊ. Ατπι. ἙΕά. καὶ τοῖς] καὶ νομιμὸν τοῖς 118. σα) 
ὑμῶν 58, 72, 82. ϑίλν. Οεοῖν. ἕως αἰῶνος} ἑως αἰωνὰς ς8, 72. 
ἑὼς τοῦ αἴωνος 20, 10, τού, 107. ΑἸά. , Αγχηι. 1. 

ΧΧΨ, δ1)], 72. σεοζ. εἰσέλθητε) εἰσελϑῆς ςς,) 82. ἅν) 
ἐᾶν 32. δὼ] δωη 18. δωσει ς8, 72. ἐλάλ.] ἐλαλησα ςΆ. 
ἐρίς ἰοεμίμς τ νοῤἱ, Οςοτρ. φυλάξασϑε) ρῥταπικυηι καὶ 18,71; 

74. 78» 84. τού, 131)134.- φυλαξεσϑὲε Χ, 18,71) 74.) 84) 130) 134» 

ι1ς. (οπηρί. εἴ ἔς εχ ςοἶτ. ς6, εἴ ἤς ἱπ ςἰμαγαέξ. τηϊποτο ΑΪδχ. 
φυλαξησϑε 73, τοό. φυλαξετε ᾽ς. 

ΧΧΝ], Καὶ), Οεοτς. ἐὰν λίγ. τρ. ὑμᾶς} ἐᾶν γαρ λιγ. 
προυμ. ζΩ. καπ ἐϊτεπί υοόϊι Αὰρ. ΛΔ ἱπίετγο εν ὑός (ορῖ. οἱ 

υ,0}} , οἱ 1, 7ς. αὕτη] - ὑμῖν 14, τς, 16, 2ς, ζ29 4) 57») 72, 
73, 78, 130. Αγαῦ. τ. 2. Ασίη, 1. δἰίᾳφυς. Ασα. Εὰά. -Ἐ ὑμῖν (μὉ 
Χ εἴ ἰπ ςπαγαές. πηποῦς ΑἸεχ. 

ΧΧΧΥΠΙ. Καὶ ἐρεῖτε) α καὶ 14» τό, Ὡς, 52, ζ4. 57» 729 73» 77» 
γη8, τού, 130. (δι. Νὶς. Αγῆι. 1. αϊαυς. Αππη. ἘΔ. καὶ ἐρεῖς ς3. 

ἐμπο ἀϊοειῖε δῖαν. Οἴτγοξ. αὐτ. ϑυσίια---τοὺς οἴκους) ὑτὸ διὶ5 εἴ 
ῬΙῸ ἰἰ8 φυα ᾿ὶς ἰητετίαςεης πρδεῖ οἰκου τληΐυπὶ ς 3. αὐτοῖς} προς 
ἄντους 13ς. α Διῦ. 3. ϑυσία τὸ τ’. τοῦτο} α τοῦτο Οτΐξ. ἷν, 
173. δῖαν. Οὗτος. ἀος οὶ ,αετ βείμαε ραέα Αταῦ. 1. 2. ἀκές ᾿σι- 

»"οἷαιΦ οἡ ρα κάα Ἀταῦ. 1. Κυρίῳ) Κυριον γ4. εἰ ἔς ἴμ ἵδχίυ, 

(εὰ τππᾶγζο οὐ Καῖ. Β8ς. του Κυριον )ς. Οὔξ. ]. ς. ὡς ἐσκέπ.] ος 

ἐσχεπ. ς9, 72) 749. 108, 128. (Ἰοπιρὶ. Οεδοῖρ. οτ᾽ ἐσχεχ. 19. κα ἧξε 
οὐαὶ ίᾳ4. ἴῃ ςοπιπηᾶῖς 11ς. Αἰγύπτῳ) γη Αἰγ. Χ, 18, γ4, 84. 
τού, το), 131, 134. ΑΙά. γη Αἰγύπτου ζο, 7ς. ἐκατ.] Ἔ Κυ- 
θιος 7ς. τὰς Αἰγ.}) “Ἐργρίκπνε σὰτα ατιϊςυΐο ργωπι ο Θεοῖς. 
τοὺς δὲ οἵκ.} δὲ ς6. εἰ ἀονιο: δἷαν. Οἶἶγος. Ἄπῃ. 1. δἰφυς. Αγ. 

Βα. ἡμῶν] ἔς εχ τοῖν. ἰεὰ ὑμὼν γτίπιο, )ς. ὑμῶν πυης 18. 
καὶ κύψα;] κυψας δὲ τ9,) τοϑ, τ18. εἰ γοβγαυΐ (Σ ϑῖαν. Οἰΐτος. 

Απι.. 1. αἰΐίᾳυε. Απῃ. ΕἘά. φγοβγαυ αὶ Οοῖς. ὁ λαὸς] α ς2. 
Ὡροσίκ.) Ὡροσιχυνησαν 118. ἔς ρήπιο, ςὰ εχ οοῖτ. υἱ Δ'αῖ. ςό. 
Ἔ Κυριω 129ς. τῶ Κυριὼω 53. εἰ φάραυὶ Οεογς. πη. τ. δἰϊὶ- 
ᾳυς. Ατγη. Εα. 

ΧΧΨΝΠΠ. Τοῖυπι ςοπιπιᾶ α 13ς. καὶ ἀπελϑόν]ες] καὶ απελ- 

ϑόοντων ((ς) )ῃς. εἰ σὠνεπίσιει Αυν. ἀσδεκπίς μον ϑἷδν. Οἴἶτος. 

εἰ σὀίετεπι εἰ Οεοῖρ. ἐπ. οἱ υἱοὶ Ἶσρ.} οἱ νυἱοι ἰσρ. ἐπ. (3. τύ, 

77ν 129, 131. δῖδν. Οἷἶτογ. Απῃ. 1. δἰΐΐφυς. Ασπι. Ἐὰ. οἱ υἱοὶ 
Ἷσρ. τοό. ,. οἱ 30, 130. χαϑὰ] καϑὼς 72. ἐνετείλατο ] 
συνεταξεν 10, ὃς. λίωνσῃ) Μωυσεῖ ΑΙά. καὶ ᾿Ααρὼν] κα 11, 
111. μιαῦθεῖ ἴω ἌἽδαγαέϊ. πηποῦς Αἷεχ. ὅτως ἐπ.) 73. δΛε εἰ 7ε- 

(μπὶ Ατῖπ. 1. {ἡ δῖαν. Οῆτγος. 

ΧΧΙΧ. Ἐγωγδη δὲ] καὶ ἐγινηθὴ 72. Θεοῦ. Αππη. σ. δἰήίφυς. 
Απῇ. Ἐά. εγεένετο δὲ 30, ς0, 7ς, 85, 13ς. τῆς νυχτ.} α τῆς 10, 
"3; καὶ Κύριος) α καὶ (ορι. ᾿δίλν. Οἶτος. Οθοσρ. εἴ ων 

ἰπ τεχυ, ἔς δοοσιέμες ἴπ τηᾶγψίης, Ατδῦ. 3. τᾶν τρωτ. ἐν γῇ 
Αἰ γ.} ἐν γη Αἰγ. παν πρωτ. 18. παν πρώτ. ἐν ολη γη Αἰγ. 32. Ολῖ. 

Νς. φμῆς γι μεορεπιμπι φμοα ἐπὶ ἐετγα «Ἐρ. Οορι. Αἰγύπτῳ] 

Αἰγνπτου 147) 15.) 10, 2) 32) ς2, 53) 64) ςύ, ς7) 72) 73, 77, 130. 
Οοπιρὶ. (δι. Νὶς. Απιὺῦγ. Ηἰΐετ. Αππν). 1. δίφυς. Ατπι. ἘΔ. ὠπὸ 
τρωτ.} απὸ τὰ τρωτ. 10, 747 τού, 1ο7, 128, 134. -Ἐ ἐ]ίπς Αὐτὰ. τ. 
αἰΐίφυς. Αγην. Εα. τοῦ ϑεόνου)] α τοῦ 32, ς. “Ἐ αντου τς, ςϑ, 
128. Ηἰεγ. Αταῦ. 1. 2. 3. Ἔ ἰάεπι ὰῦ Χ εἴ ἴῃ οἰαγαές. σηϊηοσο 

Αἰοχ. ἕως 15] καὶ ὡς Χ, 14, τό, 18, 19) 25) 29») ς2, 63) ς4, 

ςξ, ς7» 58) ζ9, 04, 725) 74) 74. 77» 84.) 8ς) Ιοϑ, 130, 134) 13ς. 
Οὐοπιρί. Αἰά. εἰ ἔς, (εἀ καὶ υποἰς ἐποϊυσϊι, ΑἸεχ. ,. Οορ. ἕως 
τ᾿ --- αὶ ἕως] α Ρεπιυπι εἴ 4ιιας ᾿ἰα ἰμτεγ δος 131. πρωϊοτόκε 45] 

τὰ πρωτοτ. ΑἸά, τῆς ἐν} φα βαι π᾿ Αὐτὰ. τ. αἰΐᾳφυς. Ασπι. Εά, 
ἕως πρωτοτόκου τταντὸς]) παντὸς 72, )ς. τῶαν τρωτοτοχον Χ, 14, 

1ςγ) τό, 18, 19, 2ς) 29, 32, 52») ζ4) 555) 879 58, 9, 6... 72, 73» 76» 
27) γ8, 83, τοϑ, 118, 130,. 135. Οὐοπιρὶ, ΑΙά. ΑΙεχ. (αἵ, Νίς. 

». 



«., 

[τ {Ὶ 

τῆς αἰχμαλωτίδος τῆς ἐν τῷ λάχχῳ, χαὶ ἕως πτρωτοτόχε “σαντὸς χτήγους. 

Ο Δ Ο »» 
«ἴππή ὃ 

ΚΈ Φ. ΧΙ. 

Καὶ ἄναςὰς Φαραὼ 
» ΄- ς ΄ 3. ἣῸὸ Ν ΄ ε 5.ϑ Ν᾿, 2 ΄ ΝΝ ᾽’ : 7΄ 

οὐνιλνν, χαι οἱ "ἐγ τον 8 αυτᾶ, χὰ! πᾶντες οἱ ΞΕ ΌΤΤΙΒΊ: χαι ἐγενήθη χραυγῆὴ μεγᾶαλὴ εν σᾶση 

γἢ Αἰγύπ]φ' ἕ γάρ ἣν οἰχία, ἐν ἥ ἐχ ἣν ἐν αὐτῇ τεϑγηχώς. Καὶ ἐχάλεσε Φαραὼ Μωυσὴν καὶ 

᾿Ααρων γυχτὸς, χαὶ εἶπεν αὐτοῖς, ἀγάςητε, χαὶ ΓΟ: ἐχ τοῦ λα με, καὶ ὑμεῖς, καὶ [οὶ υἱοὶ 

᾿Ισραήλ' βαδίζετε χαὶ λατρεύσατε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν, χαϑαὰ λέγετε. 
τοὺς βόας ὑμῶν ἀναλαξόντες πορεύεσθε" εὐλογήσατε δὴ χάμέ. 
τὸν λαὸν σπουδὴ ἐχξαλεῖν αὐτὰς ἐχ τῆς ΧΩ εἶπαν γὰρ, ὅτι “Φἄντες ἡμεῖς ̓ἀποϑνήσχομεν. 

Καὶ τὰ πρόξατα χαὶ 

Καὶ χατεξιάζοντο οἱ Αἰγύπηιοι 
Α 

γέλαξε δὲ ὁ λαὸς τὸ ςαῖς ; αὐτῶν πρὸ τοῦ ζυμωϑῆναι τὰ φυράματα Ὲ ἐνδεδεμένα ἐν τοῖς 

ἱματίοις αὐτὼν ἐπὶ ΤΩ ὥμων. 

χαὶ ἥτησαν παρᾶ τῶν Αἰγυπτίων σχεύη ἀργυρᾶ χαὶ χρυσᾶ χαὶ ἱκατισμόὸν. 

Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐποίησαν, χαϑὰ συνέταξεν αὐτοῖς Μωυσῆς, 

Καὶ ἔδωχε Κύριος 

Τὴν χάριν τῶ λᾶῳ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων, χαὶ. ἔχρησαν αὐτοῖς" χαὶ ἐσχύλευσαν τὰς Αἰ- 

γυπτίους. 

Ηϊοῦ. Αγ. τ. αἴσυς. Αστῃ. Ἐά. πανὶ. κτή- 

νους} ἴῃ Πιιπλεγο οἰ υγαὶ μαρος ΑτΩΌ. 
ΧΧΧ. Καὶ ἀν.] ἂν. δὲ ̓ς. ϑ[αν. ̓οῦ 

ἀςὰς] ανηςη (Π9) 111. ἀνεγῆ ἰῃ ἴδχῖυ, 1ε4 ἀγὰς τηᾶγρὸ ({01}. υἱ [6- 

φειεῖυῦ αναςας) Χ. ἀνεζὴ 14.) 19 16, 18,19) 2 ζ) 29, 30) 32) ζ2) ξ 3) 

ςᾧ» 55.) δ6, ς7, 58, (9) 64, 725) 73» 74. 75» 765) 77» 78, 84) 8ς. τού, 
107, 108, 1189) 128, 1209 121) 1349,Μ 135. (ὐοπηρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (δι. 

Νις. ορι. δῖαν. Μοίᾳ. νυκτὸς} ροηὶξ ἱπῆα ροῖ αὐτοῦ ὃς. 

καὶ οἱ 5ερ.} ργροηυης ἄυτος τς, ςϑ. Αγπι. τ, δΐχις. Αππτῃ. Ἐά. 
παντες χαι οἱ ϑερ. (ῃ) 129. χαι ὥάντες οἱ ϑερ. Χ, 14) τό, 18, 10, 

4.320, 32» 52) 64) 50) 47, 585) 59) 71) 729) 73) 745 75. 765) 78» 84; 
8ς, τού, 107, :οϑ, 118, 130, 111) 1349. 135. (οιηρί. ΑἸά. ΑἸἴεχ. 

Οζι. Νῖίς. Οορῖ. δ[αν. Μοίᾳ. Αγαῦ. τ. 2. Οδογγ. Ασπ. 1. δἰ} 1 αι, 
Ἄχαι. Εά. εἰ ογιπες υἱνὶ δῖαν. Οἴτοσ. αὐτ8 -Ἑ ταντες ςΆ, 

ς6. Αἰγύπτιοι) -Ἐ ἀντου 30. μεγάλη] λα 57) 73. 78) 118, 
ἐν ττάση γὴ Αἰγύπτῳ] ἐν ολὴ γη Αἰγ. )ς. εν πάση Αἰγ. 72. Θεοτρ. 
ἐν γὴ Αἰγ. 2ς. Αυρ. ἐν τ. γὴ Διγυπτου Χ, 14, 1ξς) τό, 18, 1095) 30, 

32) 52, ς3») 54) 5) ς8, 779 78) ὃς, τοϑ, 128, 130, 131. (ΟΠΙρ]. (ζ. 

οἱ ἤς πηᾶγρο 8ὃς. 

Ἁ 4 

α χα, (σθοῦρ. ὥὧν- 

Νιο. Αιεγυπτε ΓΑΠΓΙΓΩ ς7,), 73) 78. ἐπ ογιπὶ ἰεγγα ἜΚ γρέίογη ΑΥ̓ΤῚ. 

ι. αἰσφας. Απτη. Εα. ἦν 1.] ἐγαὶ ἐπὶ ἰδα Ἀτδὺ. 1. 2. ἐν ἢ] 
α ἐν 7γ2. ἐν αὐτῇ εν ταυτὴή 10. εκεὶ 14) 10, 32, 52) 84) ς7) 
73, 77.ν 789) 130. (δῖ. Νὶς, τεϑνηκώς) τεθνηῆκος ς3. ΑΙά, πεν- 

ϑὸς γι. 
ΧΧΧΙ. Καὶ ἐκαλ.] εκαλ. δὲ τό, 19, 118. 8ϊαν. Οἷἶτογ. κα καὶ 

Οεογσ. ωυσ. καὶ ᾽Δαρ.] α ἴδ. αὐτοῖς] κα ζ2. νυχκ- 

τὸς} καὶ 77» 

Μιγρλε εὐ “μηρεπέσι ἐχε δίαν. Οἰΐϊτος. 

ιςο, τό, 18, 23) 32) 

ἀνάς. καὶ ἐξέλϑ.] κα καὶ γ2. Οορῖ. ΑἴαὉ. 1. 2. 23. 

ἐξέλθατε] εξελϑέτε Χ, 14. 

3) 56, ὅς, 71) 73» 74». 75. 77ν 785 845) τοῦ, το}; 
131) 134) 13ς. (ὐοπιρὶ. ΑΙ4. (αι. ΝῖΙο. καὶ ὑμεῖς} , καὶ 74, 
ς,) γό, 84). τού, 1το7,) 134. Οεοσσ. οὐ υἱοὶ Ἴσρ.} κα δὲ τ, το, γς, 

130. (πρὶ. “ἐκ Ἀπηρτζσ. βαδίζετε καὶ λατρ.] χαὶ βα- 

διζέϊε λατρ. γ 1) 745,75» τού, [24. βαδισανῖες λατρ ΙΪ4. λακχ : 

ἘΡΚΕ οακ, τό, τῦ, 2ζ.,). 20, 30. 12, ζ2, 49, (0, 7γ22) γ0. 79, 130, 

τς, ΑἰΙά. ΝΑ (δι. δ ς.. ορῖ. Αγδῦ. 1. 2. 2. λατρεύσαϊε 

λατρεύσετε Χ, ξζ, 6, 1260. λατρευετε͵, 142 1ζ, ι6, 18, 209 30, 32, 

, 5.9 0.) ἡ 29) 73γ, 70, 779 γ 94.) 8ζ, τοῦ, ΙΟ7 ) 11. 128, 

Ο, 134. (ὉΠΡ]. ΑΙἰά. ΑΙδχ. (ὑαῖ. Νις. λέγετε; 

ελξ γὲτε δ: μοῦ ΩἸΣΙ ᾿ (υροῦσ, 

ΧΧΧΠ. Και τὰ -τρόξ.} - νμῶὼν ς8, γ4) 7.» τοῦ, 1079 134. 

Ἀπη. 1. αἰπαιθ, Αγσγαηι. Εά. κῶν} αὶ 195). 29), ζ3, 1οβ, 118. 

ἈΑταῦ. 1. 2. πορεύεσδε] ἐχπορευεσσε 22. -ἰ καϑαπερ εἰρηχᾶτε 

Σ, τ, τὸ, 20» 30) 538: γ1..72. 74. Ἶζ9 84. τὸ Ιού, 107. 108, 118, 

1349. 13ς. (ὐραρὶ. (ορῖ. Αταὺ. 3. Αγηὶ. ἜΞ εαδάδη τη σπαγαύϊ, 

πιϊηοτο ΑἸεχ. “Ἐ χαϑὰ εἰρηχατε ςς. κχαϑαπερ εἰρηχῶτε τορ. 1ς. 

ΔΥΔΌ, 1. 2. ἐ εἰ ἀϊχηδε Αὐτάθὶ (ὐοάϊοςεβ 481. Αὐπι. Εά. 

ἡλογύσ. ρσσιριτηΐ εὐ ΑΙδΌ. 1. 2. δη} δὲ εν ἃ ΚΝ. χορ ῥῦς δή. 

ὃ ς, 16οό. ϑ ον ΣΙ ΘηΙ (οι οε5 αἰΐψαϊ. Ασιῃ. Εά. καμέ] ἐ χα- 

“ῖτερ εἰρήκατε γ0. 

ΧΧΧᾺ Ἢ]. Καὶ κατεξιας παρεξιαζ. 52 σει ὃ, αὶ κατεοιος.. ΨΑ͂! αϑεςιος 4.2 Α αι ΖΘ ΟΥΙσ 

ἰγφεύαπέ Ὅεγο δῖαν. Οπἴχον. γπδϑὸν} ἐν σπουδὴ 20. ἐχξαλεῖν!] 
᾿ς, ὟΝ Ὑ ν ᾿ " - 

εχξαλλεὶν Ἀ9, 18 ζ΄.  ἄντοὺς] αυτον ἴθ, τοὺ 18. Α δαν. ΟἹἱ- 

ἴγοῦ,, ( ΓΟΙν. εᾺ Τ Γ᾿ ̓ς γῆς ] Ω͂, -ο ΤΊ ς Ὕ: ΤΟ, 209 22. ΙΟοϑ. ΑΙά. 

ΑΙεχ. νυ. ΑἹ αν ρΡᾶυῖς ῬχὶΠΊᾶ, Ρ᾿ Ἢ αὐτῶν 19. 1Ιοϑ8.  ἦας 

(δοῦν. τ μἔπς τη, τ. αἰϊαιε, Αγην. Εή. εἶπαν} εἰπὸν 74, 

΄, ὅ42 ΣἰΌ.ς 134 ὁτι 'σᾶντες]) οἱ παᾶντὶς 115. “Ἐ εγίς ται. 

᾿γμπί Οδυά, ΒΥΙΧ. 

᾿Αχάραντες δὲ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐχ 'Ῥαμεσσῆ εἰς Σοχχὼν εἰς ἑξαχοσίας χιλιάδας πεζῶν, 

:. αἰϊΐχυο. Αὐπι. Ἐά. ἡμεῖς] ὑμεῖς (ἢ) ς9. κ ϑίαν. Οἴτορ. 
Ασιηλ. 1. αἰϊαυς. Αστῃ. Εά. ἡμ. ἀποϑν.} ἀποϑν. ἡμ.. 7ς. ά- 
ποϑνήσχομεν) αποϑνησκωμεν τοῦ. 

ΧΧΧΙΨΝ, ᾿Ανέλ. δὲ] εἰ μεαρῆ! Οαυά. Βγχ. , δὲ Οεογρ. τὸ 
σαῖς} τὸ ςεᾶς τς, 19, 108, 118. εἴ ἢς πηᾶῦσο ῥγμηᾶ ΠιᾶΠι,, ς8. ςε- 

αταὰ ΒαὈυεπιπί δαυὶ (οάϊοε5 Οτεοὶ, ἰεϊε Αὐρ. τὸ ἄλευρον 145 τό, 
42) ζ79) 73γ) 779. 78γν 130. (Δι. Νῖο. ἔς εἴ πηᾶῦροὸ 1οϑ8. αλεὺ- 

ρον 52, 54. ταις φόλαις (6) 107. χαὶ τὸ σαῖς Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε 
Ρτϊπηδ, 46. τὸ ς. αὐτῶν} , 72. Θεοῦ. α αὐτῶν ς3, ς4, τό. 
Οαυά. Βηχ. (Οορί. ζυμωθῆναι τὰ φυρ.} δηῖς τῶ ἱπίεγριιηρὶς 
ΑἸεχ. Ζενπιεπίαγείων παρα Οδυά. Βεῖχ. τὰ φυρ. αὐτῶν) , αὐτῶν 

γῶ. κοηλμΐα ΑΥαῦ. 1. 2. 3. Ργατηϊπυμζ εἰ Αὐτηεηὶ Οοάϊοα5 Δ] 40]. 

Αση. Εά. αὐτῶν 2 --ὀὐτῶν 39] αὶ αἰϊειιπιπλ οἵ 4185 115 ἰηζει)α- 
ςεηΐϊ τ 4. ἐνδεδεμένα] ἐνδεδυμενα (ἢς) ς2, ς3. δεδεμενα το. τὰ 
ἐνδεδ. Ογτ. ΑἸ.1. ς. ενδεδεμενον 32, ς. ΑΓΑΌ. 1. 2. 3. 

ἐν τοῖς] ἐπὶ τοῖς )ς. ἱματ. αὐτῶν] α αὖ- 
τῶν ϑῖαν. ἐπὶ τῶν] καὶ ἐπὶ τῶν ξο. εἰ ἱπιροίμετμη! μρες Οαυά, 
Βγῖχ. (ὠπροξμδνμπε) (μεν δῖαν. Μοίᾳ. ὥμων] -ξ- αὐτῶν τς, ς8, 

72, 73) γῺ6. Αγδδ. 1. 2. 3. δῖαν. Οεογς. Ατηϊ. 1. αἰϊΐᾳυε. Ασπι. Ἐπ, 
{υργαίοσρουπι αὐτῶν τηδηι ὈτϊΠγΔ, 1 20. 

ΧΧΧΨ. Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσρ.} α Θεοῦ. εἰ ΑΙ 77), αεϊϊς την. τ. αἷ}ὶ- 
ζυε. Απη. Ἐά. 
πεαπὶ, ἱποοῖαπη Δη ρητηΔ τηᾶηὺ) ΥἹΙ. 
Ἔ μα Ὁ οτε. χαϑα] καϑὼς ς7, 72. 

Ἀττι. Εἰ. συνέταξ.] προσεταξ. 72. Μωυσῆς} οΜωυσ. ς7. 

καὶ ἤτησαν] καὶ ἡτήσαντο 7ς. κα καὶ ἴφογρ. ἄξγ. καὶ χρυσὰ] 
χρυσὰ χαι ἀργ. Χι, 14, τύ, 18, 25). 29) 30, 32, 575) 595) 64, 7ξς, 78, 

849 8.0 τοῦ, τοῦ», 130, 131) 134) 135. Αἰεχ. (δῖ. Νιςο. Αὐυρ. 

εἰ ἤκεσγμη! δῖαν. Οἰΐγοσ. 
“; εἴ Απῃ. 1. 

(σεοῦρ. ὥδγ. χᾶι σχενὴ χρυσὰ τς, ζ8. ἀγρεέπίεα εἰ νπομὶδα ἀμγεα 
« .“. « 

ἈΡΡι 5... σηροσ ὁ; τσ σεσρησσ γῆν, τὶ αἰσηρι Ἄγ, Ἐπ, ὙΣ 
- - - δ ἐ 

ἦ Ὕ 

τισμον ματι μοὺς 72. 

γ. τ γ ᾽ ν τ 4 Ἴ ᾿ ἶν - ᾿ 

ΧΧΧΥ,͵. Και εο. Κυρ.]} και Κυρ. εὖ. Χ, τς) τό, 18, 2ξ, 30, 32, 
τ- ᾿ ες θ.4 -»ν» »(Α »"»» «.ὦ - ς " -" ὑ »Ἢ-"» »Ἢ » » Κ δὼ ὡὼ ὦ ὦ γ , ῪΕ 

529 ζ 49,2. δΆλ75 δ 2.579» δ ζ09 04, ΚΡ ΤΩΝ Κ 2 γθ, {Ὁ} γ Ὁ, 94. ὃς, 

᾿ κ᾿ ΥΣ" ὅ Ι ᾿ , ᾿ ͵ τοῦ Ἶ ἘΔ 130. Ι 2 ΕΝ. 24. Ϊ 2.ζ, ( ΟΠΏΡΙ. ᾽ ἰά. ΑΙΪδχ. ( αἴ, Ν:Ο. Αυρ 

Ὗ ν᾿ ΄ Γ ᾶΪ ; 

δοῦσ. ΑΥΠΊ. 1. ,. Ἄτχτηι. Βα. Κυρ. δὲ εὖ. Δ], τὸ, γ2, τοβ; 
ν ἵ Ἂ 4 Ἴ Χ ΄ 

118, δίαν. Οἰΐγοσ. τὴν χῶριν) κα τὴν Ἀν, τ΄, τό, 18, 2ς,) 20, 329 

ξῶ; 55. ζάς τὸ 7.7 Ὰ.} )’λᾶι 7 . 5, δ, ἧς ΕΣ. 2 (ὉΤ0)] δἷαν. 

΄ . ᾿᾽ “;Ἵ Ἢ 

Οἰΐγο ἍΥΤΩ. ἰτ416. Ἄτγπ). Κά. τῷ λᾶῳ αὐτου ] καὶ 10. χα 

" αι ΙΑ σ΄ ΄ ͵ ᾿ ΄ - " “ -“ ΄ 2 - ἐχρ. αὐτ.} αὶ 72 εχ δΥ χρήσαντο 155 53, ζ4. τύ, 84) 120. 
, } γον ; ᾿ ᾽ ᾿ ᾿". , 

ἀεάεέγπί (τ ορῖ καὶ ἐσχυλευσᾶν] καὶ ἐσχυλευσαντὸ ( ΟΠΊΡΙ. καὶ 
ἃ Ϊ ᾿Ἶ ᾽ Ἵ 

ἐσχευᾶσαν 32. α χα! (ὐορί. τὸς χν ς ουτονς 7ζ. 
ΤΥ Υ ΤΥ ὙΠΤΥ͂Τ 3.κ ΄ σι οἷ Ὲ 7 ν Ἔν ως 
ΧΧΝ ᾿- Ἀποραντες δὲ] ξ δά . δῇ Ι 4. ἴζ, 18, »"Ὶ 

» {2 “»"» “ » Ὶ »“-“ 9 ο ὃ « 40) 30, 22) (29) ὅς, 7, (9), 045). 72, 73) 74.) 70, 7790 79, 84) 89, τού, 

Σοῦ, τόδ, 134. τς. ΑΑἰα, Ὁ (τ. Νις. Αὐρ. ἕορῖ. Αμαν. 1 

2. 3. 8ῖαν. Μοία.Ύ αἀαπειρὰν δὲ 111. επηρὰᾶν δὲ μο 4. εἰ ἐϊξ 

εὐφεγπρ ΔΤ. ἔς ΑἰἸἸ 416. Δι. Νά. ὠϊ οεξενιρῖς (οἀὰ Α δὲ, Οεοῖρ. 

«ν- 
υἱο.} οἱ υἱοι Χ, τό, 2ς, 29, 32) ζ29 ςζ» 745) 775 107, 130, 134) 13. 

ΟΠῚ χ. (ὑδῖ. Νὶς. Αὐτὰρ. ,. πῃ. 1. δα. Ατη. Εα. ἐχ ς Ι. (ἰδ δ ἈΥΔΌ. 2 ] 

Ῥαμ.] ἐποιησῶαν ἔκ Ραμ . (πο) ζ3. Ραμεσση) ΡῬαμεση ιό, 2ζ9 

7) 120, 131. δ5αν, Οἰἴτοσ. ὐεοῦς. Αγγ). 1. δἰαιθ. Ατσ). Ἐά. Ῥα- 
" : ἬΕΙ 

μεσση Κανιαϑη (ὑορι. εἰς ΣΟΚΧΩΝ εἰς ΣΟΧΩΝ 10.) 13ζ- 

Οεοῦσ. εἴ ἤς δχ οοῖτ. 134. εἰς ΣΟΧΟΝΣ 71. εἰς ὑβαν Ὁ) δ δ.) 4) 7, 
Ἢ Η ! 

τοῦ. εἰς ὑχὺξ τό. εἰς ΟΧΩΝ 14) 12.0.0. Συολχολ εἰς Εχχοϑα (0) 

118. εἰς Σοχχω ὠὐὰ 11, τς, ς8. εἰς Σοχω Ἧ: ἔλνς, “41ὲ ἐδ ύχοαν 

η6. εις Κοχϑω 72. πᾳ ϑοπελωϊ (ΟΡ. ι δοξελωϊὦ ϑ8ἷδν . Οἰζζος. 

εἰ ίσατε- 

ἐποίησαν} ἐπορευϑιησαν (ῆς, [δὰ εὖ εἷξ ιρτὰ 11- 

αἰϊῖαας. : 

30. 

31. 

32. 

38: 

34: 

38: 

26. 

57: 



ΚΕΦ. ΧΙ]. 

38. 

39 

4ο. 

41. 

42. 

43: 
44. 

ν 
ἴντα τ 

᾿ΠΟΧΙΙ. Καὶ ἐγένετο) ἐγ. δὲ ΑἸεχ. 

Ὦ ΞΟ 

οἱ ἄνδρες, “ἰλὴν τῆς ἀποσχευῆς. 

βόες, καὶ χτήνη ππολλὰ σφόδρα. 

Δ Ο ἃ. 

ΝΟ» Ἢῃ 4 : 7 9. .οε Ν “Ὡ 4: Ν 

Καὶ ἐπίμικτος “σολὺς συνανεδη αὑτοῖς, χαὶ προξαταξ χαὶι 

Καὶ ἔπεψαν τὸ ςαῖς ὃ ἐξήνεγκαν ἐξ Αἰγύστα, ἐγχρυφίας 
ϑ ,΄ 9 2 ’ 5 ρο ΟϑΑΆΝ, 

ἀζύμους, ἃ γὰρ ἐζυμώϑη" ἐξέξαλον γὰρ αὐτὰς οἱ Αἰγύπ]ιοι, καὶ οὐκ ἡδυνήϑησαν ἐπιμεῖναι, 8δὲ 
ρο » «΄,΄ᾧ ρ ς«» 2 Δ, .} 

ἐπισιτισμὸν ἐποίησαν ἑαυτοῖς εἰς τὴν ὁδόν. Ἢ δὲ χατοίχησις τῶν υἱὼν ᾿Ισραὴλ, ἣν κατῴχησαν 
3 “2 9 ΄ Ν ἰων Νν » 4 ΄ 

ἐγ γῆ Αἰγύπτῳ χαὶ ἐν γῆ Χαναᾶν, ἐτὴ τετραχόσια τριάχοντα. 
..» 7. δ γ ’ 

Και ἐγένετο μετὰ τὰ τετροίχό- 

σια τριάκοντα ἔτη, ἐξῆλθε πᾶσα ἡ δύναμις Κυρίου ἐχ γῆς Αἰγύπτου γυχτός. Προφυλαχή ἐς! 

τῷ Κυρίῳ, ὥςε ἐξαγαγεῖν αὐτὰς ἐκ γῆς Αἰγύπ]α᾽ ἐχείνη ἡ νὺξ αὕτη, προφυλακὴ Κυρίῳ, ὥςε 

“σᾷσι τοῖς υἱοῖς [Ἰσραὴλ ϑῖναι εἰς γενεὰς αὐτῶν. Εἶπε δὲ Κύριος «ρὸς Μωυσῆν χαὶ ᾿Ααρὼν, 
΄» ς ων ΄ κω 3 Ν ) ὦ» 9. Σ Σ᾽ “Ὁ 
ὅτος ὁ γομος του σασχα' σὰς ἀλλογενὴς οὐχ ἐδεταὶ ἀπ αὕτου. 

ἙΝ ΄’΄ 39 ἢ , 2 

Καὶ πάντα οἰχετὴν ἢ ἀργυ- 
΄ φῶ 2 Νς ν 2 ͵ , 3 Σ “ ΄ Ἃ, 9 2 9. 9 

βθώγήτον περίτεμεις αὐτὸν" καὶ τῦτε φάγεται απ αὖτον. Ἰἰαροιχος ἢ μισϑωτος δχ εὐεται δῆ 

ἐπ ϑοἐωιλ Ἄτγιπ. τ. ἦν δοολελωμά Ατπηεηὶ (οάϊοες αἰφυϊ. Απῃ. Εά. 

εἰς ἐξακεσιχς} εἰς ἐξακοσιους τό. κ εἰς ς2, ζ0. τοεζῶν, οἱ ἂν- 
δρες:} πιζὼν σνδρων τού. α οἱ ς3. υἷι ΦΡΡΝ δίαν. Οἴτγοσ. Οεοτγρ. 
πη. 1. αἰφυς. την. Ἐά. αὐλὴν τῆς ἀποσκ.}) α τῆς ἀποσκ. 

(νίς τὰ ἰπιυπι ςοιπιπιατὶ5 28) τοό. α τῆς Αἷοχ. -ἢ ἐδογημηι Οορί. 
(σεοιν. 

ΧΧΧΝΠΙ. Καὶ ἐπίμικτος πολὺς συνανίξ. τοῦ ἐπιμικτου λᾶον 
τι σόολυς συνανιξ. τοῦ. χαὶ ἐπίμικτος λαὸς πολὺς συνεξῆλθεν ΟΥΐξ. 
δ 115. «{ γι ρα ἐν ἐΐποπε ἰη φνενέλαι ρογαα φαὶ (νοὶ σασ) α0. 

«πόραν! Ἀταὺ. ᾿.... ἈΑἀαὐτοῖς] μετ᾽ ἀντων 111. Αγ. 1. 2. δίδν. 
Οεοῖς. Απτ. 1. αἰΐφις. Αττη. Ἐά. καὶ τῦρόξ.)}) καὶ τὰ τοῦ, 
18. 4. οτἱδε, ΑΤΡ. 1. Δ. κα χαὶ Οεοῖζ. πολλὰ σφόδρα] 
Ἔ Ἰγαῤεπια ται ἢ (δρ. -Ἐ ογέγην μενι ΔτΑΌ. 1. 

ΧΧΧΙΧ. ἵπιψαν) ἧς, (οἀ σσον 'π πιᾶγσ. (υἱ Ἰεσεγεῖυγ ἐπεσσον) 
᾿ς. ἰπίψαντο (Πι} τ6, 130. τὸ γα] τὸ σίας τς, 10) 118. 
α τὸ τό, 139. πιῦγρο γέὰς γαὶς τς. ἐξήνεγκαν} πνέγχαν ς 4. 
ἐξτγαγον τ11. Οοοτγ. Ατστη. τ. αὔϊᾳυς. Αγπι. Ἐά. ἐξ Αἰγ.}] οἱ 
εξ Αἰγ. ᾽ς. ἰγχρυφ.} α 5ίαν. Οἴἶγυν. ἀφύμους} αζνωως 
107. ὠ γὰο ἰζυμ.}., ς-3. αγᾶρας. Οεογρ. ἐξίξαλον] 
ἐξεξαλλον 84. “ἐν 3 3υδικαιίσης Οορῖ. γὰρ 4] δὲ 7ς. οἱ 
Α.}γ.] Ὁ τα 3 δια ίοας Αταῦ. 3. καὶ ἐχ]) 5 γὰρ ΑἸεχ. φκοά 

ποι Οὐδ. ἡδυνηϑνσαν) νδννασϑησαν Χ, 18, 30, ς99 71, 128. 
Οοπιρί. ΑΙά. ἰδυνασϑησαν Αἰεχ. ἐπιμεῖν.) νπομειν. ΚΤ, Χ, 14, 

)6, 18, 2ς. 29) 30, 32.) (2, 53» (4. 56, ζ9, 63. 71, 73. 74» 76. 77» 

η8, ὃς, τού, 107, 129. 110, 1347γ13ς. (οπιρί. ΑἸά. Αἰεχ. (αι. Νὶς. 

ἰδὲ ἐπισιτισμ.) {υρτγαίοσιρι. δαπάνην :-6. ,. πο οὑπὶ 

ἔφη. ἰῃ ςοπιπιοῖς 53. κ οὐδὲ 72. ἱκοίησαν} ἐποιγσαντο τς, ς8. 
Ἰοιησομ 72. ἑαυτοι:]} αὐτοῖς γ3. εαυτοὺς ({0} 14,130... Ατδ. 

1. 3. δίδν. Οἤτοσ. " 

ΧΙ,. κατοίκησ.}) παροικησ. 1], 1.4, 16. 18,2.) 29, 30, 32) ζ2,) 

50), το ζ7, 89, 04. 71, 725) 71, 74. 76, 77. 78, 8... τού, 107, 128, 
110, 131, 114. 13:1. ΑΙά. Αἴεχ. (δι. Ν ς. (ὐορῖ. Θεοῖς. εἰ ἃς 

ἰεσὶἜ νἰάετυγ ΤΙ Βεομἢ. 1, 1.24. 

" 

ἄς ἰπ τεχῖυ, δὰ χατοιχησ. ΠΙΆΓΡΟ, 

8ς. εἴς ἰπ ἱεχῖι, κά κατα εἶ ἴῃ πιαγσ. Χ. τῶν υἱῶν] κα τῶν 
)3. ἣν χατωχ.] α Ερίρῃ.- ἰἱ, τας. κατώχησαν) ὥς ΠλᾶΓρΟ, 
(εὰ ἴῃ ἴεχῖυ παρωχησαν, Χ. παρωχηχασιν ΝΠ]. παρωχησαν 14. τό, 

υἱ εἴ τεϊϊφυϊ (οήϊςες, ΕΠ ομες, Ν ἐτποπες, ἴθ φυις ετγαῖ παροιχήσις 

ΡΔΌΪο απὶς. ταρικησαν φυοηυς ᾿ς ΗῸ νϊἀοπίυγ ὙΒΕΟΡΉ. 1. ς. εἰ Εὐΐ, 
ἴῃ ΟἸγοα. «Ἑ αντοι καὶ οἱ πατερὲς αὐτῶν τς, ς3, 64) τό, ς8, 71, 118, 

128, 1207 131. (οπιρὶ. ΟἸἴτοι. Ῥαίοῃ. δγηςς!, (ὑορῖ. δίαν. Μοίᾳ. 
Οεορ. οἱ αὐτοὶ καὶ οἱ πατ. ἀντ. 10, 7ς. 

ἐν γη Χανααν καὶ ςς. α Ἀπ|. 2. 

(ὐοιηρὶ. τῇ Αἰγύπτω Ερίρῃ. 1. 5. ἐπ ἐεγγα “Ἐκ γρείοταπι εἰ Ἄττῃ. 

1. αἰφυς. την. Εά. χαὶ ἐν γῆ Χαν.} , Τεορῇ. 1. ς. Ηϊἴετ. 
ἈπουΥπΊ. ἄρ. Απιδτ. α γὙ7 ςζ, 48, 72. καὶ ἐν τῇ Χαν. Ἐρίρὶι. 1. ς. 
χαὶ ἕν γῆ Χαν. αὐτοι καὶ οἱ ὥὥατιρες αὐτῶν ὙΠ], Χ, τῷ, τό, 18, το, 

4ς, 29, 12, ζ2,) ςθ, 6... 73, 74. 76, 77. 78, 84. 8ὃς, τού, το, τοϑ, 
130, 134) 13ς. (οιρί. ΑΙά. (ας. Νις, Ευΐ, ὰ Οἤγου. Αὐρ. [- 
ἔυς Η;ἰλεῖο. Αγαῦ. 1. 2. 3. δίαν. Οἰἶγος. Ασηγ. τ. αἰἴφυς. Απῃ. Ἐά, 

μαῦεῖ ἐδόεπι (Ὁ «.- ΑἸοχ. 

ἐν γ. Αἰγ. καὶ) 

ΥἹ Αἰγύπτω] γὴ Αἰγύπτου 

χαὶ ἐν Αἰγ. αὐτοι και οἱ χτερες αὐτῶν 

ςς. ἔτη τετρακ. τρ.} τετο. τρ. ἐτὴ ς3,) 6, 72. 129. (οπιρί. (ὑαῖ. 
Νι:ς. τριάκοντα] ν (τεντηχοντα) 72. 
ζρὰ σιντε ροῖϊελ εγαΐ, 11. 

τριακοντῶ πέντε ὈΥΪΠΊΟ, 

α ἐγένετο Οφοτν. μετὰ 
τὰ τετρ. τριάκ. ἔτν} μέα τῶν ἐτῶν τητῶν 1ο7. τῇ πμέρα τῶν τετρα- 
χοόσίων ((δαυτυν ἰλουπα 'ἰη Οοὐίςς) 72. τὰ τετρ.] α τὰ τς, τό, 

18, 19, 2ζ. 29, ς2, 43, τ8, 64, 71, τό, τού, 129, τς. Ὀοηρ. 

τριάκοντα) χαι τριαχ Δ 1, ας. δίαν, (σεοῦς. Ἅσππι. 1. ἡ ἴχις, Αὐτη. 

ΕΔ. τὰ τριαᾶκ. Οοπιρῖ. κα 59. 
Αταῦ. 1. 2. Αγπὶι. ᾿. αἰϊψυς. Ατπὶ. Εά. 
σαι. Νίς. ἴ, 209. ἡ δύν.) , ἡ Οοπιρὶ. 
Ργαίοτρῖ. τό. ἔς ἴῃ εχ Οομρὶ. Αφυΐα εἴξ. 

ΤὨεοάογεῖ. 11}, γδ:τ. 

πιᾶπι γοσεηζογς, 1]. 

ἐχ γυς Αἰγ. Χ, 18, 8ς. 

ἐξηλϑε) ταύτη εξζηλϑὲ 72. 
αλσα] κα Ῥιοζυρ. ΄ῃ 

δύναμι: ςρατιχ (α- 

Κυρίου] τῷ Θεξ 

Κυρ. ἐκ γῆρ:)} α ἴῃ τεχίυ, (ἡ Βαδεῖ πιᾶγρὸ 

λα Κυρίου {ς3. ἐκ γῆς Δ.γ. νυκτός] νυχῖ. 
ἐν Ὑγ) Αἰγύπτου γυχτ. 53. κα ἐκ γ. Αἰγ. 

Ηΐετ. εξ Αἰγνπτου προς φυλαχην γιχτὸος (ἔς, νἱάς νετο αὐ τηϊτιι πὶ 
Ποπιϑῖῖ9 42) 72. ἐκ ΜΔ ,Ἐργρείονιρε ποδὰ ταν 1. αἰίαας. 

Ατιῃ. ἘΔ. κω νυκτός (οπιρὶ. Ατῇδη. ἢν 177» 715. σις Βαπς νοςοῖπ 

{ι0}}εἶς Τ᾽ πβεοάοτεῖ, ]. ς. 
ΧΙΙΙ. Προφυλ. Αἰγύπτου) α ἰ'ᾶς οἵ αι: ᾿ἶς Ἰητοδοςηῖ 72. 

“προφυλανή ἐς} τπροφυλαχηῆς ἐξὶ τς, τὸν 50) ιοϑ. «αἱ προφυλακῆς 

ἐξὶ (ὐοπηρῖ. οἰ ζμΐε ἀνε ποχ βεύαία ταῦ. τ... ὦ ἡκθς ποὶ 

"ππένιογ ας μνυαία Αταῦ. 1. τῷ Ἐυρὶ.} α Τῷ τοῦ, 1:9. τὸν Κυ- 

ριον ς. Κύριον τῷ. τό, 2:,) 30, 32, 52) 54. 57, 64, 73, 77. 78. (δῖ. 

Νῖς. Οορι. πη. ᾿. αἰίαυς. Αττη. Ἐά4. εἴ ἧς, {εὰ ν ἴῃ ταίαγα, 130. 
ἐ1|α  οπεῖμπο Οεοτς. ὥςε τ᾿ -τ-ὥρσε 221 α αἰϊεγυΐσιπι εἴ τα 1,5 ἴῃ- 

ἰοταςοπὶ γῳ) γ6. ὥργε ἐξχγ.} είν ἐσταπι Αταῦ. 3. 

τον) ,“ΜἘ τ Υρείοτεπσι τῆι. 1. δας. Ατγπν. Ἑά. ἐχείνη ἡ γὺξ αὕτη) 

α ἐκείνη 71. κα Ὁπιηία ΑἸΡ. 2. αὑτὴ ἡ νυξ 72. εχεινὴ ἢ νυζ' αὐτὴ 

ι6. πκοχ οἢ εἰ ἰρία ΟΘεοῖσ. εἰ ποχ θα δῖαν. Οἴἶτγογ. πρῦῷ. 

Κυρ.)}, Κυρίῳ τς. Κυρ. τροφῷ. 10, 58, 1τοβ, 118. τροσφυλαχῆν 
Κυρ. (ς) 572. Κυρίῳ 23} τω Κυριω Ν]], ςο, 73» 85. 13ς. ἐξὶ 
τὼ Κυριω 84, τού, 1το7, 134. Κύριον τό, 2ζ, 32, 52, 73, 78, 130. 

δι. Νίς. ὥσε 29) α ς8, γ2. Οεογγ. Αγηι. 1. αἰϊΐαυιε. Ατπη. Εἰ. 
τᾶσι τοῖς υἱοῖς Ἴσϑ. εἶν.«] εἰναι πᾶσι τοῖς νιοις ἴσρ. 30, 71) 75. 
Αγαῦ. 3. κα τοῖς (πρὶ. υἱοῖς ἄς.} γεπεναἹ ον μι βλίογμι 7.}6- 

εἰς Ατδῦ. 1. 

ΧΙΙΠ. Εἶπε δὲ] καὶ εἰπὲ ς3. δῖαν. Ατπι. 1. κᾳ ϑὲ Οεογρ. 
Αὐτπεπὶ Οοάϊςες αἰϊαι!. Ατπτη. Εα. ᾿Ααρὼν] Ἐ λέγων ᾿ς, 53» 55, 
ςό, ς5, 74, 73. 84. 107, 128,120) 121) 134. οὐ δον ΑἌττγα. τ. 4}1]- 

46. Απηῃ. ΕἘά. Ἐ οἰ αἰχὴ Οεοῖσ. τὰ] α Οὐρὶ. 
τοῦ) πὸ ἐοριϑαἶα! ἀε τὸ αἰϊοπίγοπα ἱπ σε Αταῦ. τ. 2. ἴδεται] καῖε- 
δεται ςο. απ᾿ αὐτὸ --αἀπ᾽ αὐτοῦ ἴῃ σοπι. 4.11 α αἰϊεγιῖγα εἴ φυσς 
Σϊ5 Ἰηϊεταοοπε τοῦ. ἀπ᾿ αὐτὰ} λαπ' Οἵίν. ἱν, 173. 

ΧΙΙΝ. Καὶ τᾶνταὰ} α καὶ ὕορι. δίδν. Οὔτορ. 
ἸΧΕΤῊΡ 11:1. 

Αἰγύτ- 

“ ᾽ 
«ας -ἀς" 

οἰκέτην) 

ἽἼ τινος Ἅ1Ι, Χ, τΆ, ᾿ς) τό, 18, 2ς) 29, 30, 32, ς2» 

535 5... 539 66, ς7, 48, 9, 64. 71, 72) 73. 74.) 7,3. 77». 84. ὃς» 107, 
118, 128) 130, 121, 112. 12ς. (οὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. δι. Νῆς. Οἠς. 

ἢ, 1232. Ογτ. ΑἹ. ἵν, 437. εἴ δἰἷδι. (ορῖ. Αστῃ. ᾿. αἰὐχυό. Αγηι. 

Εα. 5] χα Ν]], Χ, τ4, τό, 18, 19» σον ον. 10. 5. ἡ, δῖ 18, 

ξο, 71), 72. 73, 74,1. 78, 7). 78, 84, ὃς, 108. 118, 130. 111, 134 

ι11ς. ΑΙά. ΑἸεχ. Οτῖρ. ]. ς. ὥντ. ΑἹ. ἵν, 437). (ορῖ. ΑΥπι. τ. 1146. 

Ατπι. Ἐά, Ϊδςοῦ. ΝΙΠΌ. Ὀϊ5 ἐπ ϑειτῃοπηῖθις Αγηλεπο- 1, λτ1π|5.. α ϑίδν. 

Οἴἶτοσ. Ασγαδ. 3. ἀργυρῶν.) -Ἐ τινος 19, 108. περιτεμεῖς} 

περιτέμει ι9θ. περιτέμὴς Οὐγτ. ΑἹ. ἴθ ὑπὸ ἰοζο, [δ «ἰδ υὧὐ δῖ. 
εἰγαιπιο ἷς Ἀταὺ. 3. αὐτὶν] α Απη. 1. αἰΐφις. Απη. Εά, “ καὶ 

τότε] α καὶ (ορι. ἀπ᾽ αὐτου---απ᾿ αὐτοῦ ἴμν σοπη. 4ς.} α 8]τει- 
ατγὰ εἴ αι 115 Ἰητογίαςεηϊ ς3,) 72, 118. Ογτ. ΑἹ. ἢ ὑπὸ ἰοςο, θὰ Βὰ- 

δεῖ ΑἸ10]. 

ΧΙΝ. 5] καὶ ΨἼΙ, 14, τς τό, 18, 19, 29 20, 30, 32) ζ2, ςζ, 

ς7) 58, 95) ὅ4, 73, 74. 7.» 76. 77. 78ν ὃς, 107, τοῦ, 130, 134,13. 
ΑΙά. ΑἸεχ. δι. Νῖς. Ογγ Αἱ. ἴῃ ἀυοῦις 1]. ἔπργα εἰϊαῖῖ5. Ατγϑῦ. 

1. 2. διᾶν. Οἶτγορ. Ατπ). 1. αἰίφυς. Ἄπῃ. Εά. ]χοοῦ. ΝίΠυ. ἴῃ 

ϑεῖπη). Αππησπο-[4ῖ. χαὶ ἴῃ ἴεχῖι, 1εὰ ἡ χαὶ ἰῃ πιᾶγγ. Χ. ἀπ᾿ 

αὐτὰ] , 107. 
ΧΙΝῚ. ἘΝν οἶκ. μιᾷ βρωϑ.} 118, ἐν οἰκ. βρωϑ. μια Οντ, ΑἹ. 
ἽΝ 

Γα 



Π] Ἑ 

αὐτᾶ. 
’ »» 293 2 ρ 

συντρίψετε ἀπ᾿ αὐτου. 

Ο Δ Ο Σ. 

Κα ᾧ. ΧΙ]. 

Ἔαὰν δέ τις προσέλυη 

πρὸς ὑμᾶς προσήλυτος ποιῆσαι τὸ ὍαῦΧΕ. Κυρίῳ,. πτεριτεμεῖς αὐτοῦ τὰν ἀρσενικὸν, χαὶ 

τότε προσελεύσεται πποιῆσαι αὐτό" χαὶ ἔςαι ὥσπερ χαὶ ὁ αὐτοχϑὼν τῆς γῆς “πὰς ἀπερίτμητος. 

Νόμος εἷς ἔςαι τῷ ἐγχωρίῳ, χαὶ τῷ προσελϑόντι ππροσηλύτῳ ἐν ὑμῖν. οὐχ ἔδεται ἀπ αὐτϑ. 

Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραὴλ χαϑὰ ἐνετείλατο Κύριος τῷ Μωυσῇ χαὶ ᾿Ααρὼγ πρὸς αὐτῆς, ὅτως 
Φ 4“ 

ἐποίησαν. 
", ΄ 39 ᾿Ὁ 

σὺν δυνάμει αὐτῶν. 
Καὶ ἐψγέγετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, ἐξήγαγε Κύριος τὰς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπ]ε 

ΕΠΠΕ δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, ̓ Αγίασόν ω πᾶν πρωτότοκον πρωτογενὲς διανοῖγον 

-“ἄσαν μήτραν ἐν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ ἀπὸ ἀγϑρώπου ὃ ἕως χτήνους, ἐμοί ἐς!ν. Εἶσε δὲ Μωυσῆς 

πρὸς τὸν λαῦν, μνημονεύετε τὴν ἡμέραν ταύτην, ἐν ἣ ἐξήλϑατε ἐχ γῆς Αἰγύπ]ου, ἐξ οἴχου δου. 

"λείας" 

ἵν [Ρατῖε ρεῖπια, ς 25, [δά δἷ5 4110] υἱ ψαῖ. βρωθήσεται) βρωθησῆε 
40, 73) 76. ᾿πᾶγρο ὃς. εὐ: Ατδῦ. 3. ϑῖαν. Οὗτος.0 Ἔδαΐμν 
Αταῦ. ᾿..2. «ἢ οὐ καταλειψέϊε απὸ τῶν κρέων εἰς τὸ ὥρωι Χ, 18, 29, 
59 7γ4. ΑΙά. Ολε. Νὶς. δῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ εδάεπν υηςὶβ ἱπο]ια ΑἸοχ. 
Ἔ εδάεση, πἰἢ χυοά ργα πῃ ηΐ καὶ, 14. τό, 2 ς, 32, ς2, ς7) 78) 84, 

τοῦ, 130, 134. ΟΟρί. πιᾶγρο, βρωθησεται  Ε ἀπολείψετε ἐκ τῶν 
ἘΝ ἕὼν εἰς τὸ ρων 64. - οὐκ ἀτόλει τὲ ἄπο τῶν Χχρεων εἰς τὸ πρωι 

128. - εδάεπι, πἰῆ αυοὰ Βαῦεαὶ ἀπολειψεται, ς9ς. τηᾶγρο, αἀπο- 
λειψεται Χ. -Ἐ χαὶ οὐ καταλείψετε απὸ τῶν κρεων ἑως τὸ ὥρωι 107. 
Ἔ χαὶ καταλείψετε ἄπο τῶν χρεῶν εἰς τὸ πρωι 77. - οὐ καταλειψε- 
ται απ᾿ αὐτου εως ὥρωϊ 75. Ἔ εδάθηι, πἰ αυοά δαθεδης καταλει- 

ψετε, ςς, ς8, 8ς. -Ἡ ἀκα, εἰ πορὶ γεἰἐπιφεείων α ἐαγης αὐ πιαπε Ατδῦ. 3. 

Ἔ 2, ακρερα σαγπος γελπφωαμεωῦ ἐπ σίαπα δῖαν. Οἴἶγοσ. -Ἐ  εὐγας εἰ 

Καγπεὶ γε πημαμεῦ ἴα πᾶπὸ Οεοτρ. καὶ οὐχ] α καὶ ΝῪ7Ι, Χ, 18, 

19) 29, 585 585) 595 725 74. 76, 85. τού; 107, Ιο8, 118, 128, 134, 
135. ΑἸά. ΑἸεχ. Οδῖ. Νὶς. Οὐργ. διαν. Μοίᾳ. ἐξοίσετε] εἶοι- 
σεις 118. εξοισεται, ψεὰ ἔΠρεγ αἱ Τα ρτγαίο τ ρῖα ΕΠ ε Ῥσῖπιδ, οἴ ν᾽ δία, 
ΤΏΔΏΙ, ς0. ἐξυίε αὶ γε ΑἹ. νὶ, ρΡαῖῖα “δξουπάα, 380, {τἀ 2110] ἴεγ οἱ 
ΔΊΡΤΑ ἐκ τῆς οἱκ.] απὸ τῆς οἱχ. 42. Οαῖ. Νίς. κ τῆς 118. 

α ὁπια Ογτγ. ΑἹ. 1, ραττὸ ΡΥ), 388) 532. ἷν, 1063, εἴ 4110]. 4 ἀοπιἐ- 
δες Οορί. τῶν κρεῶν} ἀπὸ τῶν κρεῶν αὐτοῦ Οντ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρτῖ- 

ΠΊΔ, 3 ς. εἴ 4110]; (ἡ εἰ αἰ!οῖὶ Ὀἷς ὧδ Ψαῖ. ξαγπέρηι Ογρτ. Αγαῦ. 3. 
Ἔ ἡμπε Αττ. :. αἰΐίφυς. Αττη. Ἑά. ἔξω] , 72. Οοριῖ. καὶ 
ὀςοῦν}] κα χαὶ 14, τ6. Ογρντ. Οεοτρ. {υρτγαίςρῖ. καὶ τπρᾶπα σγεςεητῖὶ, 

130. οὐ συντρ. απ᾿ αὐτου] αὐτὰ ὁ συντρ. Ατῇδῃ. 1, 827. συν- 

τρίψετε) συν τριψεέται ς3,)γ7.- ἔς; [δ ε ἔιρεγ ἂν Πιργαίου μῆς ρυϊπιᾶ, 

130. συντριδήσετε 
»ο 

ΟΣ νἹάθ[Π|Γ, ΠΡΆΠῚ8, .9ς. συντριξήσεται τό, ςὅ8, 

(τ. Ατῆδη. 1. ς. 
γ᾽ ᾽ σ᾿ν ν»} 

ἀπ᾿ αὐτοῦ] κα ἂπ ι3ς. Αἴδδη. δ 

ΧΙΝΙΙ. Πασαΐ εἰ ορερῖς ΛΙΔΌ. 1. 2. 3. συναγ.] ἢ συνχΎ. 

5. υἱῶν} τῶν υἱὼν ΑἸά, κι τς) 1τοϑ, 118, Οοιηρὶ. αὐτό] 

αὐτοι (Πο) 13ζ. αυτοῖις γ2Ζ. ἄαντου (0) ς9ς. τοῦτο ΑἸά. ΑἸεχ. 

ταντα (ἢς) τι8. 

ΧΙΥΙ., δὲ] κα Οεοτρ. τις] αἰΆς. προσέλ.} προσ- 

ελῦῦοι 2ζ,) ζῶ. προσελῆει ζ. ἀαῤἠανεγέ Αταὺ. 3. πρὸς 

ὑμᾶς] ιν ἴ4,9 16, ὅψ 7)γ) 130. ὑμῖν Χ, 18, 29, 74) 84) 1οῦς 107, 

120, 114. ἐν ὑμῖν 19, 1Ο8, 118. (ΟΠΙΡΙ. ἐμεῦ τον ταῦ. 1. 

τπροσήλυτ.) καὶ προσηλυτ. ζ9. κ ζ3» 50) 129. ποιήσαι τ] 

15) 16, 27 29) 30) ζ29 579 045) 73» 74.» 775 78, 8ζ, 

120, 1242) 11ζ. (οιρί. Αἴεχ. Οτρ. ἵν, 173. (ορί, 

10) ξζ,) ς 8, ζ05) 72: γ6, 84) τοῦ, 

καὶ ποιήσει 72. τοοιὴ ἐχ ΟΟΥΤ, ς 4. 

καὶ τοι Χ, τῷ 
Ξ ρ Ω ΚΟΥ 168. 118, 

Α , 

καὶ ποιηση ΑἸά, 

εἰ ζξεεν ΑἰδὉ. 1. 

καὶ ποιεὶι τ, 

ϑίαν, Οἴτγονσ. 

τὸ πάσχα] Ὑ ὁοςε (σεοῖσ. Κυρί:} τω Κυρίιω 159, ς8, Κυρίου 

ΕΚ ας Εν, τ δα κυποσϑη Δεν ΤΑ τ ΚΕ ο, αἴ. Νι!ς, Οπρ, 
Ϊ. ο. κα Αὐἰδὶ 2. Ἅ. περιτεμεῖς) τεριτεμεῖτοαι Οτρ. 1]. ο. εἰν- 

εἰἰα!μ ΤᾺ ὅδ, 4. αὐτῷ αὐτὸν 7. λα ΑΙΔΌ, 2. προσε- 

λεύσεται] νεχτὶζ, αιφῇ ἐποτῖς ᾿ῃ γασοο εἰσελεύσεται, (ΟΡ. ποιήσ. 

γυτὸ] αὶ (σεοτγσ. καὶ ἔς αι----- γῆς] α ἧφο οἵ 4Ό 5 118 ᾿πτεγ Ια  ηᾷ 

ὥσπερ ΧΩ] α χα ὙΗ, Χ, 14, 16,. 40, 22, ἐᾶ, ζ2, ς4, ς6; 

ζ, ζ0, ὅ4, 7252 239 70, 77, τοῦ, 120, 130, 13ς. ΑΙοχ. (δὲ. Νὶς. 

ϑίαν. Μοίᾳ. εοτς. ὁ αὐτοχ".} λο 72. ης γῆς] «Ὁ ΣῈ; 

4 ἐμ71ς δἰᾶν. ΜΙΟΐᾳ πὰς] εἰ ογαμς Δτιδὺ. 1. Δ. (εογρ 0 

εἰπε ὉΪΆΝ. ἀπεριτμ ] ο ἀπέριτα. ζ2. 3, ΟΣ (᾿Οτ9}Ρ] (ὧλξ, ΝΟ 

Ζι α : “᾿ απ Ν 

ἐν γὰρ χειρὶ χραταιᾷ ἐξήγαγεν ὑμᾶς Κύριος ἐντεύϑεν" χαὶ ἃ βρωθήσεται. ζύμη. 

ΧΙΙΧ. Νόμ. εἷς ἔξαιἾ νομ. ἐξαι εἰς ς. Αττη. 1. αἰΐφυς. Αστπ. 
ἙἘά. νομ. εἰς ἐξω 72. Αὥγὰῦ. 2. δῖδν, νομ. εἰς ἐςὶ ζ9. εἰ οὔ} ἀμξε 

ἐκχ πὰ Ατὐὰῦ. τ. 2. Ἐ εἰ ἦφε βαῤῆ͵ Ατῖν. τ. δας. Ασα Ἑά. 

τῷ ἐγχωρ.} ἐν τῶ εγχωρ. 72. Ρτγατατῆς εἰ δῖαν. Οἰἶτος. τὸ 

τροσελϑ. προσηλύτῳ] τω τροσηλυτὼ τροσελϑ. 14, τό, 27) 130. 
δίαν. τω προσηλ. τω τροσιλϑ. ΝΗ, Χ, τς» 18, 259 20) 32) ς2,) ζ1, ᾿ 

54.5.5» 57.) 58) 49, 64) 72, 73» 74. 78, 84, ὃς, τού, 134, 13ς. (τι. 
Νίο. τῶ τροσηλ. τω προέλϑόοντι (ἢ) 1το7. τῷ τροσηλ. τῷ 
προσκειμένῳ ΑΙεκ. βεγεργ πὶ; εἰ αὐυεπὶς Ατδὸ. 3. προσελθόντι] 
νεῖ, φυλῇ πιεῆς ῃ Ογάθοο ἐσελϑόντι, Οορι. τροσηλ. ἐν ὑμ.] 

ἐν υμ. τροσηλ. 19, 1οβ, 118. ἐν ὑμῖν] αἐν ΝῚ1. δα νο; Αταῦ. 
1. 2. δῖαν. Οἴτορ. πη. 1ἵ. δἰφυθ Ατπῃ. Εὰ. 

Ι,.. Τοῖιπι σοχησπᾶ α 13ς. ἐποίησαν 15] Ἔ 3ε Ατπι. σ. αἷϊί- 

416. Απι. Εά, οἱ νἱοὶ Ἶσρ.] α ας. κα οἱ )ς. 
ΠιΡγα [᾿πεᾶπὶ 134. σαντες οἱ νιοι ἴσρ. τ, (8, 72. ΑΙᾺΡ. 1. 2. Αχγῆ:. 
1. αἰϊϊψυε. πη. Ἐάὰ. καϑὰ} μὲ εἰ Οεοιν. ἐνετείλατο] συν- 
εταΐζεν ςΆ. τῷ Μωυσῇ) τρὸς Μωσὴν 72. τῷ Μωυσεῖ Αἰά. 
πρὸς αὐτὰς) ΝΙΙ, τς 18, 20» 43» 5) 58, ς9, 64, γ2, 128. Αἰά. 

ΑΙεχ. Οοριῖ. δίαν. Μοίᾳ. Αγδῦ. 1. 2. 3. Απῃ. χ. αἰὔφυς. Ατπ). Εά. 
α ἴῃ ἕσχῖυ, {δ παῖ ππᾶγρο, Χ, ἕτως ἐπ.} αὶ ς3, 72, )6. Οεοι. 

11. Ὑοζμπι σοιηπια, , 13ζ- ἐγένετο] κα τού. Αγαδ. 1. 2. 
ἐν] α τό. τῇ ἡμ. ἐκείνῃ} τῇ ἢμ. τὴ τριτή 29. ἐρία δἶϊε ἰ)]4 Οορι. 
“ϊε ἦας Αταῦ. 1. 2. ἘΠΕῚ, και ἐξηγαγε 73. φμα θεω χὺς 
Ατῦ. 3. Κύριος] κα 16. κ γ' Αἰγ. σὺν δυν. αὐτ.) σὺν ὃν, 

Αἰγύττε “Ἐς οὐ θῤηα ̓ ΠΠΠ0 ἃ δ τολλὴ εκ γῆς “ : ζ. 

Ατη. Εὰ. 

Ι., 41}- 
κ δ ΘᾺ 

εἰπε δὲ] α θὲ σεογσ. Ατπηι. 

λέγων] ἀκ ς 

Ι, ὝΓοζιπι σοτηπιᾶ α 83. 

σις, Ατπι. Ἑά. δ αιχὶ ]ΑΥ. 

Ασπ. 1. αἰταυδ. Ασηι. Εὰ. 

εἰ αἰεὶ (σροχ. 

1. Ὅοζμπὶ σοπιπιᾶ α 8. ογίασόν] -Ἐ ἐμ Αγπι. τ. ΑἸ αι, 

Αγ. ΕἘά. μαηδιίβεα!ς δῖαν. Οἷἶζγοσ. 

7,00 110 Αταῦ. 3 διανοιγον) το διαν. ς3. 

ΑΙοκχ. 

Οἰΐγοσ. (ὐδογρ. 

πρωτογενὲς] ἐχ ογρριὲ ΚΤ]: 

καὶ διανοῖγον 1:3. 

καὶ ἡμπῷ ΑἸά. πᾶσ. μήτρ.] μῆτρ. ὥασ. 131. δἷαν. 

κα πᾶσαν 37. Ογτ. ΑΙ. νἱ, ραγίε ρος 131. ΑΥ͵Δ. 1. 

Αση. Ἐά, 

ἐμοί] ἐμὸν ς3, τό, 129. (οῃρὶ. 

ἐν τοῖς υἱοῖς} καὶ τοῖς ςζ.- ἐπ νριεάϊο δ]ίογια Ατταὰ. τ. ΑἸἸαυ6. 
εἰ ἣ ν ο.ο ἔξ 

απὸ οινσρώπου ΟἸτὴ (44.] δ 7. 

δίαν. Μοίᾳ. φιμίᾳ »πεερ Αγσιη. σ. αἰμαὰθ, Αγπὶ. Ἑά. 

οὔο δῖαν. Οἰϊιορς. 

Εἰπε--λαον] καὶ ἐπορευϑὴ Μίωυσης καὶ συνήγαγε τ αύϊα τὸν 

ΑΙ ΌΓ. 

20} κἶο δὲ “ΑΥ. 

ὅτι ἐμοὶ ΑἸά. 

ἐςιν} εἰσὶν τοῦ. 

ΠῚ|Ι. 
Ν᾿ ' ᾿ ; 

λον καὶ εἰπὲν 37. εἰπε δὲ] α δὲ ΑποπΥ ΠΊ. 8Ρ. Οδεοῖσ. 

εἰ ἀἰχὶ Αὐτὴ. τ. αἰΐαυθ. Ασα. Εμ, πρὸς τὸν λ.] 

Οὔτγορ. ρδορμΐο ἀμὶς Οὔδογρ. τὴν ἡμέραν ταύτην] τῆς ἡμερὰς 
, Ὶ 

ταυτῆς 32. κα ταντην τό, ς8. τὴν ἡμ. τ. ἐν ἢ] Λ 37: ἐξ. , Ὁ στιὰ 
ἡλϑατε) ἐζηήλσετε τό, 1τ8, 29, ζ7, 73» 785 779 78) 82, 84, ὃς, τοϑ, 

οἷ. ΑΙά. Ολζ. Νίο. εξηλϑετε, μὰ ἰοτῖς γί ΡτΠι 

ὈΓΙ ΤΠ) ἰἰτογαγιπ), Χ. 

128, 1214. ((ΟΠῚ 
“- - . 

μ ΡΨ ϑ ᾿- {ῸΡΕΓ νεῖ ριὰ ἐκ γῆς: Αἰγ.]} ΛΑ 83., δὲ 

Διγ. ὙΠ Χ, τῷ; τὸ, τό, τϑ,,2ῷ, 20; 32.,, ζ2. (4, τῷ, ςὺς 8. 6, 64, 
“Ὁ "8. ᾽δγ) Σοῦ; τοῦ, τοῦ, τὸς 168. 120. 130. 2264ε 

73, 74.) Ἂ 77» ͵ 

(οιηρὶ. ΑΙὰ, Αἰεχ. (ὑασ, Νιο. Αποηύπι. ἀρ. Αρθγ. Αἰτηεὶ Οοἀϊ- 
. . - ᾽ Ἁ Ν ἜΣ ᾿ - 

(ἐς αἰϊ|ι), Ασπ. Ἐά. ἐν γαε} κα γἷὰρ ϑ5ιαν. Οἴἶγορ. φωΐία ἱπ Ατπη. 

ι. ΔἰΠαιο. Ἄτηι. Ἐώ. ἐξηγ. ὑμ.. Κυρ.) Κυρ. ἘξΉΥ. να. 3}, ζ3» 

γ8, 12. ὑμᾶς Ἰζύριος} Ιζυοιος υμας ΜΠ, τ4. 16, 29. «τι ζ 5 
12 759  «Ὡ' δ ρα ὐριος νον .μ. .Ὗ λ ᾿ [4ς Ι )»ς ἐμ: δὸν ῃ» 

3 9 9 “ » Ἃ, 3 3 7’ » φ 39 4 ρ ἰδὲ ,, Ν 93 ἴω φ 

Εν οἰχίᾳ μιᾷ βρωϑήσεται, χαὶ οὐκ ἐξοίσετε ἐχ τῆς οἰχίας τῶν Χρεῶν ἔξω" χαὶ ὑςοῦν ἃ 46. 
Πᾶσα συναγωγὴ υἱὼν Ἰσραὴλ “ποιήσει αὐτό. 47. 48. 

49. 

50. 

δ. 

ΚΕΦ. 
ΧΙΙΠ. 

Ἰυς 

3. 

οι ὨδΔρεῖ αἀάϊτ!αϊ 



Ε {] 

ΚΕΦ. ΧΙ. 

4.5. Ἐν γὰρ τῇ σήμερον ὑμεῖς ἐχπορεύεσθε ἐν μηνὶ τῶν νέων. 

10. 

12. 

.4φα πμερὰς Χ. 

Ο Δ Ο Σ. 

Ν» ἐ», ΦΧ 3 ’ ’ 

Και εςα! ἡγίχα ἐᾶν εἰσαγαγη σε Κυ- 

ρίος ὁ Θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, χαὶ Χετ]αίων, χαὶ ᾿Αμοῤῥαίων, χαὶ Ἑὐαίων, χαὶ ;Ἴε- 

δουσαίων, χαὶ Γεργεσαίων, χαὶ Φερεζαίων, ἣν ὥμοσε τοῖς πτατράσι σα, δοῦναΐ σοι γῆν ῥέουσαν 
"ς » ’΄ ρ ’ ε ΄ 

γάλα χαὶ μέλι" χαὶ “ποιήσεις τὴν λατρείαν ταύτην ἐν τῷ μηνὶ τότω. Ἕξ ἡμέρας ἔδεσθε ἄζυ- 
“Ὁ ε » “ς΄ ἐς Ν ΄ ε ε » 5» ΄  ΄ 

μα, τῇ δὲ ἡμέρα τῇ ἐδδόμῃ ἑορτὴ Κυρία, Αζύυμα ἔδεσϑε ἑπτὰ ἡμέρας" οὐχ ὀφθήσεταί σοι ζυ- 
Ἁ 9» ,’ 3 ρ᾿ φὸ ε » 

μωτὸν, δὲ ἔςαι σοι ζύμη ἐν “σᾶσι τοῖς ὁρίοις σου. 
ἱὰ , ’ Ν ων 3 φ΄ ’ ε ΄ ε » ΄ 

ἐχείγη, λέγων, διαὶ τᾶτο ἐποίησε Κύριος ὁ Θεός μοι, ὡς ἐξεπορευόμην 
σοι σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου, χαὶ μγημόσυνον πρὸ ὀφϑαλμῶν σου, 
Κυρίου ἐν τῷ ςόματί σου" ἐν γὰρ χειρὶ χραταιᾷ ἐξήγαγέ σε Κύριος ὁ Θεὸς ἐξ Αἰγύπτα. 
φυλάξασϑε τὸν νόμον τοῦτον χατὰ χαιρὰς ὡρῶν, ἀφ᾽ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας. 

Καὶ αἀναγ[ελεῖς τῷ υἱῷ σου ἐν τῇ ἡμέρα 

ἐξ Αἰγύπ]ξ. 

ὅπως ἄν γένηται ὁ γόμος 
Καὶ 

Καὶ ἕςαι ὡς ἂν εἰσα- 

Καὶ ἕςαι 

’ ,’ « ’ 3 Ν “Ὁ ἰδὲ ,΄ Δι, ΄ 2 ρο ΄ Ν 

γαγη σε Κυρίος ο Θεὸς σοὺ εἰς τὴν γὴν τῶν Χαναναίων, ὃν τροχὸν ὠμοσε τοῖς πατρᾶσι σου, χαὶι 

δώσει σοι αὐτήν" Καὶ ἀφελεῖς πᾶν διανοῖγον μήτραν, τὰ ἀρσενιχὰ τῷ Κυρίῳ" πᾶν διανοῖγον 

48, ς9, ὅ4, 77), 78, 84, τού, 110, 134. (οπιρί. (δῖ. ΝΊς. ο Κυριος 

Ὁμᾶς 73. νμ. Κυρ. οΘιος 131. πμας Κυρ. Ατηι. 1. δΐᾳυε. Ατπι. 
Ἑά. βρωϑ.} Ἔν “4 Αταῦ. τ. 2. αὶ βοωϑήσεται ζύμη] κα 

βεωϑ. ὑμῖν ζιμη «8, γ2. οὐ φαγισϑὲ ζυμὴν 10, 74. 82, 84, τού, 
107, 131, 134. δἷλν. Οἴτοζ. Αστι. 1. αἴϊᾳυς. Ατπι. Ἐά. ἂς 

ἴηῶτρο ὃς. ἄς εἴ πιαγζο, αὐ γείςρίιπι ἔθ ρετ νοὶ ἴα Πἰτεγάγιτν ῥτὶ- 
τηᾶσυπι, Χ. ου φαγισϑε ετι ζυμην "6, αΟπιηϊᾶ 3). φαες “ες 

κεἰπίμα ϑίᾶν. ΜΟοΙα. 

ΙΝ, 1ϑοο δυήυς εοπιπιλιὶς παδεῖ καὶ φυλαξαΐε τὸν νομὸν αὐτὰ 17. 

Ἔν γὰρ τῇ ἐν τὴ γαρ το, τ08, 118. τῇ σήμιρον) ἀας 41: (ορι. 
ὑμεῖς} α 43. ϑῖδλν. Οδοῦξ. ἠἐχπορευεσϑὲ] ἐχπεπορειεσϑι (ἤς) 19. 
τῦορίυεσϑε γ6. μην}} τω μηνν τό. τῶν νέων] τείςἴρταπι ἰπ 

τεχυ Χ. πρδῦρὸ νεάρων ὃς. Εἰε νἱἠεῖυγ Αφυΐ ας. τὼ νέω ς3, ς8, 
)ς. ,Μεῦιυινπ πουονκπε δῖαν. ΔΙουίη. 

Νν. Καὶ 13] α Οεοτχ. ἡνίκα} ὡς 17. ἔς εἴ πιλῖρο, Χ, 8ς. 

α 8:. ΑΔ. ἰὦν] ἂν 2ςν 30, 37) 74» 73. 84» 106, 107», 118, 118, 
131) 134. “ἀν ἴῃ ἴεχῖυ, (τἀ πιᾶγρο αν, Χ, 8:. α (τ. Νίς.  Ἀεἐἰσ- 
αγαγν} εἰσαγὴ τό. εξαγχγλ (() τς. σε] υμᾶς 37. τ»! ἷἰπ 
ἰεχῖυ, («ὦ “ε ἴῃ πιᾶλτζῷ. Αγπι. 1.Ἅ ὁ Θιός σου] α σον 37, τοῦ, 10). 

α οπηηΐα Οεοζᾷ. τῶν Χα».-- τῶν Χαν. ἴῃ ζοπι. 11] αὶ ροίγεπια εἴ 

4υζ ᾿15 Ἰηϊεδοεηῖ 37. τῶν Χαν.-----Φεριζ.) τῶν Χαν. καὶ Χετῖ. 
χαὶ ἕναι. καὶ Γερῖ. καὶ Ἀμορραιὼν καὶ Φιριζ. χαι ἷε5. ΠΠ| ς 3, τό, 82, 

128, 119, 131. Οεογ. ὄδυης οπάϊηεπι ἰςηυϊτγ (οπιρί, τῶν Χαν. 
καὶ Χιττ. καὶ μορρ. καὶ Φιρεζ. καὶ [εξουσ. καὶ Ενα!. καὶ Γεργ. 20, 
δω. 10). Οορί. τῶν Χαν. χαὶ Χιττ. καὶ ἄμορρ. καὶ ναι. καὶ [εδ. 
ναὶ Φιρζ. κα ΓΙΡΎ. 48, 134. Ατιπ. 1. τῶν Χαν. καὶ Ευαι. καὶ 

ΓφΥ. καὶ Αμορρ. καὶ Φερ. καὶ [ἰδ. 82. τῶν Χαν. Φιρεζ. [εδ. Εναι. 
καὶ Γιργ. 1οό. των Χαν. χαὶ Χιττ. χαὶ ἔζυχι. καὶ Αμορρ. καὶ ἴε. 
χαὶ Γιργ. και Φιρεξ. 30, 7ζ. τῶν Χαν. καὶ Χιττ. καὶ ᾧ εζ. και 

Ἑναι. καὶ Αμοραι. καὶ ΓΙρΎ. καὶ [εδ. γι. καὶ Χετταίων) χαὶ 
Γετίαιων 64. (ομρί. καὶ Χειΐινων Χ. καὶ Εὐχίων)] καὶ Εναιμὼν 

Χ. , Δζ: καὶ Γῳγ.} α Ἄπη. ᾿. ἣν} εἰς γῆν ἣν 10, 108. εἰς 

τῆν ὙῊν Ἦν 71. ὥμοσε) καὶ ὠμοόσι 72. ἐρί(κ ἡυγαν Οτοτρ. παΐρ. 

σα) α συ (4. δωνα.) Ὀἷ5 (ςαρίυπι 109. σοι ἀντοις 10, το, 
ι18. οοὐἱε Οὐ. γάλα καὶ μέλι] μελι καὶ γαλα ς9ς.« ποιήσεις] 

“)αεἰος Ἀταῦ. τ. 2. τὴν λατρειαν ταύτην] 2ϑθωσι ἦος Αταῦ. 3. 

ΥΙ. ἘΣ ἡμέρας) εξ πμ. δὲ Χ. εξπμέραις τιοό. εν εξ ημεραις 
12, ς2. (εἴ. Νίς. (μέρη ἀΐεε ΑΥΔΌ. τ. 2. Αστῇς 1. αἰϊΐψυς. Αὐπὶ. 
Ἑά, τῇ δὲ ἡμέρᾳ} ἐν δὲ τη πμιρα πᾶγρο ὃς. εἰ αϊε Ια Οοτς. 
εἰ ἀΐς τι. τ. διιίφυε. Αστῃ. ΕἘὰ. ἐπ βρείπα ἀμίεδι ἀϊε ϑἰαν. Μοίᾳ. 
Κυρίου] Κυριω 1ς, 75) 1ο8. Οοπιρί. Αδοηγπι. δρ. Απιῦγ. ϑίδν. 
Μοίᾳ. Κυρίῳ ἰπ οἰιλγεθι, πύποτε ΑἸεχ. 

11. ἤΑάζυμα ἴδ. ἐπ. ἡμ.1 α γ3. ἔϑισϑε}] ροΐξ ἤδης νοςοπὶ 
ρίεωις ἀϊπίπευνωι, Τςἀ ποη μο ἡμέρας, Απη. τ. αἰϊΐφυς, Ασττ. ΕΔ, 
ἱπτὼ] τας ιπτα 1, Χ, 14, τό, 18, 2ξς) 32) 52, ζῇ ὃν ς7, ς9, ὅῳ 

71) 73ν 74. 78» 76, 77ν 78, τού, 107, 130, 134. Αἰά. ΑἸεχ. (ας. 
Νις. ὀφϑήσεταί - δὲ γα. - ἰδὲ, αἱ νἱάεταν, Αποπ, ἀρ. Απιῦτ. 
σοι τ] α1ό. Οεοῖζ. λα 4υοφιε, (ηἰἢ ῥγὸ δὲ ὅτ ἰεγεμάυπι εἰδὲ) 
Αδοῦ. δρ. Απιδσ. ζυμωτὸν) ταν ζυμωτον το, 21, το8. ἕἔςα!ι] 
Α. 53αν. Οἴοξ.: σοι 2] α 29, ς3» 6, 1:28. ϑίδν. Οἶτος. Ασηι. 
1. αἰϊΐφυε. Αστη. Ἐά. ζύμη} ζυμωτον 134. ἐν] , Οοπρὶ. 
ὁρίοιςἾ νιοις τού, 190).  ἰογα ΑΥΌ. ᾿.ἕ 2. σου} πιᾶγρο ετ- 

σου ἔπτὰ ἡμιρᾶς 164, 16, 25) 32, 2, (4) ς7ν 73») 77» 
48, 110. ΟΣ. Νίς. οὐ Ο 
ΝΠ. Καὶ ,α ΑΙά. Θεοῖς. ἀναγ) αξωγῖ. ι18. “ ἐκ 

(εογσ. το υ::}} τοις νιοις 118. λέγων] εἰ ἀϊεε, Οεοῦσ, 

Ἄτιη, τ. αἴφυς. Αὐττ. Εά. διὰ τοῦτο] δια τοῦ 75. ἦος Αγδῦ. 
1.2. ἄος ο' φνοά Αταῦ. 3. ἔποιησε) -- μοι 30, 74) 74. 8.. ὃς, 

τοό, τοῦν 131) 134. Ατῆν. 1. δφις. Ατπε. Εα. ὁ Θιός μοι) 
Φ Θεὸς μον ς2, ς3) ζ6, 72) 74. 75. 78, 84, Ιού, 107, 1ο8, 1299 131) 

134. καὄ 30, 8ς. (ὐορῖ. Ατγπι. 1. αἰΐᾳφυς. Ατπτη. Εά. ὡς ἐξεπο- 
βενόμ.} κε ἐξνεδὲ Κμπμε (ὐρῖ. ἔς ἐγαὶ φακπε ργοβοιεσοπεγ Αταῦ. 3. 

ἐξ Αἰγ.} ἐκ γης Αἰγ. τς», 75. Ατῦ. 1. 2. 3. ὅεοῦζ. εἰ ἔς ἴῃ ἱεχῖυ; 

(οἀ υἱ Νλϊ. ἴῃ πηλῦσ. θς. εκ τῆς ΑἾγ. 131. 

ΙΧ. ἕγαι σοι} α σοι 16. Θεοῖς. κ εἰδὶ 85'αν. Οἴτορ. ση- 
μεῖον) ρυσπηττυητ ες Ν]1, Χ, 14). 1ζ. 16, 18, 10, 2ς, 20) 30, ς2) ς4» 

ςς, 57, 49, 64, 72, 74. 75, 78, 84, 8ς, τού, 1ογ, τοβ, 118, 130, 
124. (οπιρί. Αὐρ. Θεοῦ. Απτη. 1. αδἰφας. Ασα. Ἑά. ργασπιτῦς 
εἰς ἴῃ εδλταέξ, πιίποτς Αἰεχ. εν σημέιω 32. καὶ μνημ.} α χαὶ 
Ἀγδῦ. 1. 2. καὶ εἰς μνῆμ. τι6. Οεοζε. 

ἴω, (οὶ ἀσαλευτον ἷἱπ πιᾶγῷ. Χ. ἀσάλευτον ἴῃ τεχῖα 29, 30. εἴ ἧς 
υοφὺς ἰπ ἰεχῖυ, δὰ μνημόσυνον ἴῃ πιαγρ. ὃς. ὠφϑαλμῶν) τῶν 
οφϑαλμὼν 52:,), 43. οφϑαλμὸν ([ς) 7ς. ὧν) α 16. ὁ γέ- 
μος) α ὁ 7. γὰρ) α ς2. διδεῖ υποὶς ἱποϊυΐαπι, δάθίμιπι πεπιρε 
δὺ Εὐοτς, (δι. Νὶς. ὁ Θεὸς) ΝΙ]], Χ, τ4. τς, τό, 18, 2ς, 29, 

ς2,) (3, (4, ζς, (7, 04, 71, 72. 73ν 77. 78, τοϑ, 1.30. ( ομΡΙ. ΑΙα., 

ΑΓλῦ. 1. 2. 3. Διιηςηὶ Οοάϊοος αχυϊ, Απη. ἘΔ. Ἐ σον τό, 5.9, 
73. τοό, 105, 128, 134. Οφογξ. ἐξ Α,γ.] ἐκ γῆς Αἰγ. ς3. Οὐρι. 
Αγαῦ. 1. 

Χ. φυλαξασϑι) φυλαξισϑενΝ ], τό, τ8,2.ς, 20, 32) :2, 58, 72, 

73ν 74. 77. 84, ὃς, τού, 107» 108, 118, 130, 131. Ατιη. 1. δἰίίϊηυς. 

Αι. Εά. φυλαζησϑὲ τς. φυλαξεται (1. 6. φυλαξετε) )ς. φυ- 
λαξχι ς3, ζό. Ουρι. κατὰ χαιρ. ὡρ.}. 11. κατα καιρὸν ὡρ. 

1. αχατὰ χαιροὺς 134. ἐπ ἑέαβογς πε δῖλν. Οἰἶγροσ. δι ἐομη- 

2ονα οοη βία δῖαν. Μοίᾳ. «[ε ἐεπιρογί δες ἐπ “επιρογα Αται. τ. αἰϊΐχυς. 

Αστ. Εκ. αῷ᾿ ἡμερῶν) εἰ 4 ἀϊεδμς Ατταςηὶ (σάϊςο3 αἰϊαυϊ, Ατηι. 

Εἀὰ. 
ΧΙ. ὡς ἄν] ἐᾶν τλητιπι τς. Ογτ. ΑἹ. νὶ, ραῖς ῥγίπια, 13... (οὰ 

μιδδεῖ οἷυ5 (ςηγεὶ Αἰ] οὐ ΝΑ. εἰσαγαγη σε] εἰσχγαγηται (ς) 

ι6. Κύριος] α Ρμϊΐο, ἱ, τ8ι1ι. Απιδγ. ὁ Θεός σου} , 29. 

Αγαῦ. 3. κα σου ς3. Ἀπιδτ. εἰς τὴν γ.} εἰς τὴν οὗον σον εἰς τὴν 
γ. 11:1. τοῖς πατρ.} ῥτγατηϊτυης σοι χαὶ τς) ς8, γ1, 72, 74. 7ζν 
84. τού, 107, 114. ΟΥτεγ. ΝΥ. δἱ, 4:0. Αγαδ. 1. 2. Ἄτγπῃ. :. δἰΐαυς, 

Αγ. ἙἘά. ργαπηαϊ ἐδήςπι Ὁ Χ εἴ ἴῃ οἰλγδέξ. πηίποσε Αἰεχ. εν 
τοις τ. τ11. σον 2 με δς. ΡΙΝο ]. ς. καὶ ϑωσ.} δου- 
γα! 3). κακαὶ Οοοῖσ. δωσε!) ϑωσω 1], 14, τό, 18, 2ς, 32, 
130. Ολι. Νὶς. Ρμΐο 1. ς. Οτερ. ΝγΗ͂.1. ς. δὼ Χ, 20, όᾳ, γ4, 84, 
τού, το). Αἰά. ΑΙεχ. γε. ΑἹ. ἱ, ραῦῖς δουπάλ, 2γ6. σοι.) σε 
1... αὐτὴν] α 17). Δαιδυ. 

ΧΙΙ. Καὶ) , 72. Οἴερ. ΝΥΗ͂. ϊ, 4ςο. Απιδσ. ϑίδλν. Οἴτορ. 
Αππ. 1. χαὶ ἀφιλ.πττῷ Κυρ.] α δες εἴ 45 ἰἰ8 ἱποι)λοςαΣ ς 3. 
ἀφελεῖς} ἀφοριεῖς 1], 14) τς, τό, 18, 19, 2ς», 29, 30, 32) 52) 4) 5» 

τό, ς7, 58, ό4ῳ, 73, 73» 74) 76) 77. 78, 83, 84) τού, 107, τοϑ, 118, 
1:8, 120, 130, 1321, 134. Οοπρὶ. ΑἸά. (΄ῖ. Νίὶς, γι. ΑἹ. 1, ρμαπε 
[εουπάλ, 4γ6. ϑ5ϊδν. Αταῦ. 3. εἴ ἤς ἰπ τοχίυ, δά ἴῃ πιᾶγρ. ἐλ (υζ ἰε- 

ξαῖυγ αφιλεις) Χ. ἀφοριεις χαᾶι ἀφελεις ὃς. αφοριδεις γ1. Ἔ 2.- 

πεὶμο Ατπῃ. 1. αἰϊΐψυας. Απι. Ἐά. τὰν διανοῖγ. τ᾿ ----τ- ἂν δια- 
γοιγ. 2} α αἰϊεγυῖγα εἰ 4ια 115 ἱπιετ)ασεωῖ ςῳ, ς ς) γ)6. ΡΙ]ο ἱ, 181. 
τᾶν διαν. 15] παν τρωτυτοχον διαν. 37. ονῖπο νεα(εμέμσι φμοφὶ ἀρεγὶξ 
Αγαῦ. 3. Απῃ. τ. αἰΐαψυς. ἄστυ. ἘΔ. ογίπονε ἀρεγίφποπ ζορῖ. πᾶν 

Ω 
τῶν ὅἘὸ 

μνημόσινον) ἢς ἴῃ ἴεχ- 

ἣ ᾿ 

72: 
ι Π ᾽ 



Ἑ- πΞ Δ Ο Σ. 
- 

ΚΕΦ. ΧΙΠΠ, 
, 9 7 “ὩὭμἨΑἯ.9 ρὸ Ι ᾽’ ’ὔ φ ὃ.κ- ᾽ὔ ͵ ιν 9 ᾿ ᾿ ε ΄“, »Ὃ, 

μήτραν ἐχ βουχολίων ἢ ἐν τοῖς Χτήγεσί σου, ὁσὰ εαὖ γένηταί σοι, τὰ ἀρσενικὰ ἀγιχὄεις τῷ Κυ- 
᾽’ 

ῥίῳ. Πᾶν διανοῖγον μήτραν ὅγε, ἀλλάξεις πτροξάτῳ' ἐὰν δὲ μὴ ἀλλάξης, λυτρώση αὐτό" παᾶν 
’ » ῤῤ᾿ ᾿Φ'Φ ς» 7’ 9 ῪΝ Χ 93 ΄΄ ε ε΄’ ΝΗ Ὁ" ΄ 

«πρωτότοκον ἀγϑρώπου τῶν υἱὼν σοὺ λυτρώση. Ἐᾶν δὲ ἐρωτήσῃ σὲ ὁ υἱὸς σου μετὰ ταῦτα, λέ- 

γῶν, τί τᾶτο ; χαὶ ἐρεῖς αὐτῷ, ὅτι ἐν χειρὶ χραταιᾷ ἐξήγαγεν Κύριος ἡμᾶς ἐχ γῆς Αἰγύπτε, 
ἐξ οἴχου δουλείας. 

ε ’΄ ν » ’ χ. » ἴω ς ρὋ » “9 . 7 

Ηνίκα δὲ ἐσχλήρυνε Φαραὼ ἐξαποςεῖλαι ἡμᾶς, ἀπέχτεινε πτὰν πρρωτύτοκον 
9 βο 9 ’ »»"ς 4 9 7 φ,Ϊ ΄ ι . . ἰϑὰ ϑ Ἶ φ ρ. 

ἐγ γὴ Αἰγύπ]ῳ, απὸ “πσπρωτοτόχων ἀγϑρώπων͵ εως πρω]οτόχων χτηνῶγ' διοὶ τοῦτο ἐγὼ ϑύω “σὰν 

διανοῖγον μήτραν, τὰ ἀρσενιχὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ πᾶν πηρωτότοχον τῶν υἱὼν με λυτρώσομαι. 
ἔςαι εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου, καὶ ἀσάλευτον “τρὸ ὀφϑαλμῶν σου! ἐν γὰρ χειρὶ χραταιᾷ 

ἐξήγαγέ σε Κύριος ἐξ Αἰγύπτου. Ως δὲ ἐξαπέςειλε Φαραὼ τὸν λαὸν, οὐχ ὡδήγησεν αὐτοὺς ὁ 
Θεὸς ὁδὸν γῆς Φυλιςιεὶμ, ὅτι ἐϊγὺς ἦν" εἶπε γὰρ ὁ Θεὸς, μήποτε μεταμελήση τῷ λαῷ ἰδόγ)ι πό-- 
λεμον, χαὶ ἀποςρέψη εἰς Αἴγυπστον. 

διαν. μήτρ. 1.1, 75. μήτραν τ᾿ νεῖ 25] τασαν μητραν ςξ. 
τὰ ἄςσεν. 15] - αἀγιάσεις υηοΐϑ5 ἰποϊα πὶ ΑΙεχ. πιαμεμίμσι Απυῦτ. 
α Ἀγαῦ. 3. πᾶν 29] κα εἰπῇ 44. ἴῃ ςοπηπιᾶῖες 37. καὶ ὧᾶν 1ξ, 
19, 30, 2, 58. (ΟἸΡΙ. Οτερ. ΝνυὴΣ "1, 4ςο. Αταῦ. 1:. 2. Απῃ. :. 

αἰῖαυς. Αὐηι. Ἑά. διαν. μήτρ. 2] α Οτερ. ΝΥ, 1. ς. ἐχκ 

βουκ.} ἐκ των βουκ. 11, ΝΙ1, Χ, 1491 ς,) τό, 18, 19.) 2ξς» 29, 32, ξς 3) 

5. 56, ς7, 59, 64, 71» 73» 74. 75» 765 77» 78) 8ς) τού, το7, τ18, 
120) 130, 1321) 134. (Ομ Ρ]. (αἴ. Νίς. ῬΠΙοΟ], ος. τες. ΝΥ, 1]. ς. 

Ογτγ. ΑἹ. 1. ᾿ς. ἐν τοις βουχολιοις γ2. -Ἐ σοὺ τό, 322, ζ2, ζ4,) ς7) 

6... γἴ. 73) 77. 128, 130. (δῖ. Νὶς. εχ παεμς Οορί. Αταῦ. 3. 

. Ἔ] καὶ 32, ζ9,) 715) 22. Αἰεχ. Απῃ. τ. αἰΐαὰς. Ατπι. Εἀά. κα τς) σύ, 
129. Οοπιὶ. ῬΗΐο ἱ, 181. Οορῖ. Ατδῦ. 3. ἐν τοῖς κτήν.] ἐχ }έ- 

εογ ἰός δῖαν. Μοίαᾳ. κτήν. σου] α σου ΡΗΪΟ ]. ς. ὅσα] αγ!'- 

ἀσεις σὰ 14, 16. 4ξ9 ζ2, ζ4,) ζ7, 73.) 77, 130. Οαῖ. ΝΊς. ἐὰν] 

αν Χ, 147 16, 18, 2 5) 52) 57) 58, 505), 0... 72) 737 74» 75» 77» 845 81» 
τοῦ, 1το7, 1οϑ, 128, 130, 1219) 124. (οπιρὶ. ΑἰΙά. Αἰεχ. (δῖ. Νὶίς. 

ῬΏ1ο 1. ο. Οτερ. ΝΥ]. ς. Ογτ. Α].]. ς. δ᾽αν. Οὐἶτον. α 19. Ατσῃ. 
:. αἰἰψαε. Ασπι. Εά. σοι] σὰ τοῦ, 107. κα δῖαν. Οἴτορ. το ἀρ. 

αἵ. τῷ Κυρ.} τω Κυρ. αἰ. τὰ ἀρσεν. 53. λα Ατπη. 1. αἰΐχας. Ατσπι. Ἐά, 
τὸ ἄρσεν. 29] ονιπε μια τειν φωοά γί σπαγ ΑΥαΌ. 3. ἀγιάσεις] 

ΑΙ, τῷ τό, 18, 19, 25» 29, 52, 545 57» 59) 6. 72, 73» γύ, 77, 
8, τοϑ, 118, 120. (οπιρί. (ὐατ. Νὶς. ῬΙἶο 1. ο. Αταθ. 1. 2. καἴῃ 
τεσχῖι, 1οἀ Παῦεῖ πιαῦρο, Χ. μππδήεα Αὐλδγ. ΠΪ05 (δηηεὶ. ὀγαπὶ (ορῖ. 
εἶδ Αταθ. 3. ,μαογα Ατπα. 1. αἰΐϊαυς, Απη. Εἀά. -Ἐ αὐτὰ ΑἸά. Ογτ. 
ΔΙ. 1. ς. 

ΧΙΠ]. Ὑοῦιπὶ σοπΊΠΊᾶ αὶ 37. τὰν) ργαπιταηξ εὐ ΑΥΔΌ. τ. 
5. 3. Αττῃ. 1. αἰ ϊΐις. τη, Ἑά.. ἀλλάξεις} αλλαξης ς2." προ- 
δατῳ] τροξαάτου τς, 72. τροδατῶν ζ0. ἐὰν δὲ μὴ} α δὲ 8[αν. 
Οἰἶτορ. εἰ (' ποα Αττη. τ. αἰἰἴφυς Ασηι. Ἑά. ἀλλάξῃς) αλλαΐξ- 
εἰς τό, ᾽ς» τού, 134. ΑἸἼδτ. τεχνοντωσεις (σογίιρῖς εχ τενοντώ- 
σεις, αυοὰ εἴ Αφυ 45) 1533. λυτρώσῃ 1] λυτρώσει 505) 73. λυ- 

᾿ " - ἤ “ὸ 

λυτρώσῃ τ" ---λυτρωση 25] κα Ἀἰτεσυπιτ δἰ 4 1185 ἰΐ5 ῥωσῪς 111. τῇ ᾿ Χ3 ΡωσῪ 

ἐπιῖοτ)ασοπί 72. αὐτό] αὐτω (ἢς) ὅ.. ταῖν 27] καὶ τᾶν 12. 

ἈΑΠά. ΑΥΔΌ. 1. 2. δῖαν. ὠνϑ)ρώπου] ανϑρωπων ο΄. Οδούσ. α ὥς. 

ΟὐὉρῖ. Αγπι. 1. σις. Ατττ. Εά. τῶν υἱῶν} τῶ νἱὼ ζ0. σε 

ἴσραηλς λυ τρωση .“] λυτρώσει ζ0. 7ζ. γεδίπεν ΑτπθΥ. 

ΧΙΝ. Ἐὰν δὲ] καὶ ἐςαι ὡς αν 37. λδὲ Ογτγ. ΑΙ. νἱ, ῬΡατίε ῥγίτηα, 

181. δος. εἴ Λ' ϑίαν. Οἰτορσ. σε) σοι γ8. κα Οεοῦῖρ. ᾿ 
Ἀ - ΄ Ἀ 

μ.- τ.͵ μ. τ΄ ο νιὸς σου 27. μετο ταυταῖ , ΤΙ πεοάογειϊ. ἴῃ υἱὸς σὰ αὶ 

Οἱς, Νὶς. ἢ δοο. λέγων] εἰ! «ἰΐχεγτ Ατὐτη. τ. αἰαυθ, Ἄχτῃ. Εά, 
᾿ " ,».»λΝ.ἃ ΓΟΥ͂Ν “- 

(ὙΘΟΓΙΡ, τι ΤΈΤΟ :] α 19. τι εςὶ τουτὼ (110) 32. τι ἕξι τουτὸ; 

“ΤΠεοάοτεῖ. ]. ο. 8.ιαν. Οἴἶγοσ. (ξεοῖρ. Αὐπι. 1. αἰϊΐχις Απῃ. Ἑά. 

κι! ἐρεῖς} α χαὶ 1ύ, ς3, 57) 73γ 779) 787) 83) 1οῦύ, 130, 134. ΑἸά, 

ϑίαν, Οἰΐγορ. αὖ- 

ἢ ἤδο - 

“ « “4 ᾿ - ᾿ , Π 

Κύριος ἡμᾶς) ἡμᾶς ἔυριος ΝΙ], Χ, τῷ, τς, τό, 1τ8 

Οὐεοῦσ. ΔΛεπι. 1. δ΄ αυ6. ΑΥπι. Εα. ἡώπς εἰἰζει 

τῷ] προς αὐτὸν 15710,) 30), 722 85, 1τοϑ, 118. ΟἾγγί. ἴ, 18ι. 

ΟΙΟΥΙΟΊΙ, ᾿ς ὅς 
»] 

᾿ Ὺὰ “ἊΝ - “»-Ἂ-»ν - -“»"Ὰ “ἢ “δι »ἭἪ ἡ »»ν» »ἥ. δὲ ΄-- δ᾽ .-" ἌΡ Ἃ 

γ 2.) 30,5 42.) 64. δ."» ξό, »,} ἊΣ 9 4925... 789 41) 78, δ, Ὁ ζ. Οὐ, 

ο), ΤΟθ, 128, 120, ΤΊ0, 121) 134. οπι]. ΑΙΔ, Αἰεχ. (δι. ΝΝ:ς. 

(Ἢγνυῖς ς, Ὑδεοάοτεῖ. ἱ. ς. δίαν. Μοίᾳ. (ὐέοῖσ. Ατπ. 1. ἰ 4Ὲ 

ἍΓΠ ᾿ ἶ μμξ ἵυρι γέ γκς ὁ Κυριος 17. ᾿ντ, Ἀν ᾿ Κυ 

᾿᾽ , ἢ ᾿ . Ϊ᾿ - 5 ᾿ "Ἢ 

ριὸς ς3. ἐκ γῆς Αἴγ.} εξ Αἰγ. ἐς. ( Ὠγγί. 1. ὁ. ΑΥΔΌ. τ. 2, ἔχ 

τῆς Αιγ. ΓΠεοάοχεῖ. ᾿, Θ. εν ἐγ «ἜἘργρηονπ Αὐτὰ. 1. ΑΙ ΖΙς, 

ἌΠῚ. "ἃ. 

᾿ς ᾿ ".΄ ᾿- ΄ ᾿ ΦΑ Ἵ κ " ᾿ σῚ ὍᾺ τῷ “ 

δ. λ ᾿ νικα σε ] ̓ ΩΣ εἰ  ν 41 1447} ἃ ΟΡ ζ. ΔΑϑε (σοοζν. Σ΄ - 

" ᾿ Ξ ἤ ἜΝ . Ξ ᾽. . 

χληήρυνξ Φχρ.] ἐσχληρύνθη ᾧχο. δεοάοτγειϊ. ἴῃ (αἵ. ΝΊο. 1, 699. μοὶ- 

Ϊ ἔ ; ΩΥΓΩ͂Ο Ἀ γαΐ δα δὲς ἴδ Ὑ 

'ο . 
ο μεν ΄ δα 2,Φ ιν ἡ 
ΕΥΣοα ;ς 4 " ᾽ ᾿ Μ ει ὁ - Ξ 

"ὧν ᾿ς 

ἐξαποςεῖλαι) ΤᾺ 

ἀπίν]εινε)] -Ἐ Κν- 

θη» ἘΡΌΞΕΕΟΡ ΟἸρογσ 

ΠΩ 7 τ (1 ΕΟΥΙΡ, 

γα ὅἴαν, Οἰἴζορ. Οεοῖν. 

Καὶ ἐχύχλωσεν ὁ Θεὸς τὸν λαὸν ὁδὸν τὴν εἰς τὴν ἔρημον, 

ριος ἴζ,), 37. ζΚ3,) κό, ττ1. (ὐοπιρί. ὙΠιεοάοτεῖ. 1. ς. δ['αν. Οϑεογφ. 

Απ. 1. αἰΐφιθς, πῃ. ΕἘά. Ὁ ἰάδην 'π σμαγαέξ. πιποῦς ΑἸοχ. 

Ἔ Δοπιίπες, σὰ ΠῚ Υτσ]ο Ργδπλ Ποῦ, Αταῦ. 1. 2. 3. τορωτότο- 
ἐν γῇ Αἰγ.} εκ γῆς Αἰγυπτα 72. εν γης 

Αἰγυπτω (ἢς) )ς. ἐν γὴ Αιγνπτου ς3, ς9, 77. Οομρὶ. ΑΙΔ4. Οτνῇ 
ἱ, 181, ΤΠιεοάοτεῖ. 1. 6. ποτα ΚΖ ἘΕργρείογισπ Αὐπι. 1. δία. των, 

Ἑὰ. πρωτοτόκων 15] τορωτοτοκου Χ, 14, τό, 18, 30, 33, ς5, ς4, 
ς 35) 57, 58, 64, 735» 74. 76. γ8. 8.4. τού, 107, 130, 134. ΑἸά4,΄ δ(αν. 

Μοίᾳ. Ατιη. 1. δϊφυς. Ατπὶ. Ἑά. ἄνϑοώπων)} ανϑουπου τοῦ. 
πρωτοτόκων 53.} τπρωτοτοκου Χ, τό, 18, 32, 37) ζ2, 545) τ) 57, 58, 
9. 04, 7.4.9. 765, 78, 84) τοῦ, 107.) 130, 131, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. (αϊ. 

ΝΙς. ὙΔοοάοτεῖ. 1. ς. Ογε. ΑἹ. νἱ, γᾶτῖε ργίπιαν 182. ϑἷδν. Ασιηεηὶ 

Οοάϊςες αἰ, Αττῃ. Ἑά. διὰ τῶτο] εἰ φγορίεν ἦος Αταῦ. 1. 2. 

ἐγὼ ϑύω] ϑνω εγὼ 14.» 16, 2 5») 332) 52) 54) ξ7ν 64.» 73») 775 78, 130. 

(κι. Νῖς. Αγαῦ. 3. ἐγὼ ϑυσὼ .8. - Κύυριω βς. ΟΠ τγί, ]. ς. Αὐφ. 
Ἔ τω Κυριω 11, Χ, 14.5.15.) τ, 18, 195) 25. 20, 375 52) 53) 6ζ) τύ, 

57» 59, 64) 71, 73, 73» 74) 753» 70» 77» 78, 83, 84. τού, 107, τοβ, 
118, 128, 1209) 130, 111) 134. (οπιρὶ. ΔΙά. ΑΙοχ, (ας. Νις, ἜΝεο- 

ἄοτεῖ. ]. ς. Αὐτὰρ. 1. 2. 32. δίαν. Οἴγσγορ. Αὐτπ, τς αἰ φῦ, Ασπν, Ἐᾶ. 

Ἔ τῷ Θεῷ Ογτ. Δ]. 1. ς. Ἔ πᾶν τρωτοτοκὸν Κυριω 11. πᾶν 29] 
Ἔ σιαιπίμπι Οορῖ. Αταρ. 3. τρωτύτοχον 25} τῦρωτοτοχου 1ξ, 
τὰ ἀρσενικὰ) α τὰ τ. καὐσππαὰς Οορῖ, Δγαθ. 2. δοῦν. Αὐτὰ. 
1. 8}1406. Αττῃ. Εάὰ. τῷ Κυρίῳ) 11, Χ, 14.) τς) τό, 18, 10, 

255).29, 30, 37» 52) 545 5) 50, ς7) 58, 50) 64) 71) 72, 73.5 7.3) 75» 
"6, 77. 78, 8ς, τού, 1ο7, 1οϑ, τι, 123, 120,9 120, 121) 134. 

ΟὐοπΡρ]. ΑἸεχ. ὥνγ. ΑἹ. 1. ς. ὙΓμεοάογσει. ]. ς. 5.4ν. Οἴτγοσ. (εοσῳ. 
ἈΑπτη. :. δἰ αι. τη. Ἐπ, 

τῶν νιν} α τῶν Ογτγ. Αἱ. Ἰ. ς. 

κὸν 1] τρωτότοχς 1ζ. 

Α καὶ 75. 

μου λυτρ.] μου ἴσρανλ λυτρ. 

λ » “Ὅ 

καὶ τῦὸλν) α πὰν 110. 

δῖ: λυτρώσομιαι } λυτρασωμαι 6 συγ. 134. λντρουμαι 2ς. 
ϑίδν, δΙοίᾳ. 

ΧΥῚ. ἔγαι] μὲ δῖαν. Οἰἕγοσ. εἰς} α 18. Ατὐγῇ. σἹ.Ἅ ἐπὶ 

τῆς χ. σοῦ, καὶ] α 37. ἀσάλευτον] πιοδὶϊε (ἢς) Ατὰθ. σ᾿ 4. 

ΟΝ 7 ν Οἱ γιώπογίαὶς Αταῦὺ. 2, ὁφϑα λ μ.]} τῶν οφϑαλα. 47, 

52.) ζ3) τό. (ΟἸΡΙ. ἐν γαρ----Αἰγίπτ.] γ ἔδιο εἴ αὐὲ5.1}5 1;- 

[ΟΠ] αοθηΐ 72. χερὶ οατ.] χρᾶτ. χειρὶ 1ξ. ἐξήγαγέ σε] 

α ἴῃ τεχίι, [δὰ ᾿α θεῖ ππδῦσο Ῥυὴα τᾶπὶ ἐζηγανε 

ΜΕΝΙ1ς τς, 29, 30, γ45) γ6, 84) ὃς, τοῦ, το, 134. Αγαδῦ. τ. ἃ. ϑιὲὶ- 

γγδγε σε ζά. 

με, ζο. ἘΣΟῪ: 

εὐἶμκὶ! πος (ὐορῖ. ὅ5ῖαν. Οἴτγοσ. (σεοῦσ. Αππ. στ. δῇ]- 

70υ6. Ατηι. Β΄. Κύριος] α εοῖσ. ρμῥγαπλῖτς ἀστισυϊὰπὶ Αὐπῦ. 4. 

ἐξ Αἰγύπτε ἐκ γῆς Αιγ. 53. (ορί. Αγτὰρ. 3. - πὰ Ατγαῦ, μαι. 

υναφή ἈΑγαὺ. 2. ἐα ἐεγτα “Ἐρνρέϊογεσι Αὐσιπ. 1, 

ἈΨΈΙ, Ὡς δὲ) ἡπᾶἄκρι πὲ σεγο φεηι (ΟΡ. ὺ Θεὸς] 7»; 

γ{65 ΟἿΠῚ αττίουἷο ργε 0, (δοῦν. ὁδὸν] εἰς οδὸν 77. Ἐ ἡϊαδι 
Θεοῖς. γῆς Φυλ.} τὴν ᾧ. γ1, γ6. τῆς ᾧ. 114. 2 εν ἐεγγανᾳ Ῥ. 

Αὐτη. 1. αἰπαιδ.. Ἄττῃ. Εά. κὰκ γης Οὐυὐγ. ΑἹ. νἱῖ, 211, 16 Βαδεξ 

0 ι. Φυλιςιειμ) Φιλιςιειμ, 5 ζ᾿ ᾿ (οπιρὶ. (τ. ΑἸ. Σ, Ραῦίδ ὈΓ- 

ΠΊΔ, 82. Υἱ]ν 711. Αυρ. ὅτι ἐΐγυς ἣν] γε ὀγυδρι οἱαάρι ἌΤΓΩ. 

Δ αι6, Ασηι. Βά. εἶπε γῶρ 6 Ὁ ἢ... (νγτ. ΑΙ, νἱϊ, τ411.. δ Βὰ- 

ὕες [10]. ὁ Θεῦς 25] {Ὀο»ιὶ στη ἀστίσαϊο Ργ πο, δίαν. Οἵ. 

ΓΙ μέτα με λῆ η] μεταμελήσει 509 72,9 784.) Ιοῦ. μεταιυξλ Ἶ 
᾿ ἜἝ, Ὕ Ρς τ Ὲ. - Ὧν. “ἕ ἊΝ 

ΣΙ, ΙΟΟΥΤΙ. σοντι ΑἸ) 53. εἰσ0Τ, 74. 114. τολεμ.} τὸν 

ο 4... ἢ χ Το ρέψη] “ποςρεει τ» Σ ζὺ τοὶ Δ ΟΌ, γ)Γ0- 

ςρεέφη. ζ3, τό, (ὋΠ ΡΙ. υπυςρει Ί 0, 22. ἡς. ΑΙ ")πτ.] τὴν 

Αἴγ. Οντ. ΑἹ. νἱϑ, 21:1.) {εὰ 8101] υἱ αἵ. 

ΧΥΙΠ. ἐκύκλωσεν) επικυχλωσεν 10. “«κωλυσεν (ῇς)} 5 

Θεος) 7)ονμίπμς; ἴδοι (τεοῦρ. ΑἸ]. 1. τὸν λαὺν] | τν (ὐντ. 

ΑἸ, ἢ, Ρασῖς ρα, 82, εογρσ. ῥορπίο (Τορί. εἰς ΤΊ 

Καὶ 

1}. 

14. 

16. 

᾿ τῇ 

18. 

γί" 



Ἐ ἴ] 

ΚΕ Φ. ΧΙΙ. 
. Ν 3 ΄ Ἂ, φο Φ Ἁ 8 φΦ ΄ 

19. εἰς τὴν ἐρυϑρὰν ϑάλασσαν' πέμπτη δὲ γενεᾷ ἀνέδησαν οἱ υἱοὶ σραὴλ ἐχ γῆς Αἰγύπ]ε, Καὶ 
ρ»"- Χ » “3 3.ϑ « ἰϑν ιν Φ ς 3 Ν ’ὔ ϑ ἴφω 

ἔλαξε Μωυσῆς τὰ ὁςὰ Ἰωσὴφ μεθ᾿ ἑαυτδ' ὅρχῳ γὰρ ὥρχισεν τὸς υἱὸς ᾿Ισραὴλ, λέγων, ἐπισχοπῇ 
3 ’ ς ." Ν᾿ ’ » »" φ᾿ ς« » 3 ’ Ν, ς 

ἐπισχέψεται ὑμᾶς Κύριος, χαὶ συνανοίσετε μα τὰ ὁζὰ ἐντεῦθεν μεὲϑ' ὑμῶν. Ἑξάραντες δὲ οἱ 
.νκ» νΝ ᾽ Ν ἢ ΄ ». » ᾿ν Ν Ν»ν ἷε δὲ Ν ε 9. ες 

υἱοί Ἰσραὴλ εχ Σοχχῶὼν, ἐςρατοπέδευσαν ἐν Ὄνωμ “Παρὰ ΤῊΝ ἐρῆμον. Ο δὲ Θεὸς ἡγείτο αὖ- 
σ᾿ ε ΄ 3 ’ 7’ ρο 3 [ων ’ ΝΝ [4 3 ’ ’΄ 9 9 Φ 7 

τῶν, ἡμέρας μὲν ἐν ςύλῳ νεφέλης, δεῖξαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν' τὴν δὲ γύχ]α ἐν ςύλῳ πυρός. Οὐχ ἐξε- 
Ν ε “᾿ ᾽’ , Ν ε ΄ “᾿ ᾿ , “ “" 7 

λιχεν δὲ ὁ ςὕλος τῆς γεφέλης ἡμέρας, χαὶ ὁ ςῦλος τὰ πυρὸς γυχτὸς, ἐναντίον τᾷ λαξ ππαντύς. 

20. 

4:1. 

22. 

ΚΕΦ. 

ΧΙΝ. 

1.2. 

ω 

Ο Δ Ο Σ. 

ΚΑΪΙ ἐλάλησε Κύριος ῳρὸς Μωυσῆν, λέγων, Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ ἀποςρέψαντες 

ςρατοπεδευσάτωσαν ἀπέναντι τῆς ἐπαύλεως, ἀνὰ μέσον Μαγδώλου χαὶ ἀνὰ μέσον τῆς ϑαλάσ- 
3 ᾿ς ἂμ φρο 9 » 39 .Ὁ ΄ ϑ'»" ρ. ΄ 

σης, ἐξεναντίας Βεελσεπφώγ' ἐνώπιον αὐτῶν ςρατοπεδεύσεις ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης. Καὶ ἐρεῖ Φα- 

ραὼ τῷ λαῷ αὐτρῦ, οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πλανῶνται ὅτοι ἐν τῇ γῆ, συγχέχλειχε γὰρ αὐτὲς ἡ ἔρη- 
μος. Ἔγω δὲ σχληρυνῶ τὴν χαρδίαν Φαραὼ, χαὶ χαταδιώξεται ὀπίσω αὐτῶν" χαὶ ἐνδοξασϑήσο-- 

μαι ἐν Φαραῷ, χαὶ ἐν “σάση τὴ ςρατίᾳ αὐτοῦ" χαὶ γνώσονται “πάντες οἱ Αἰγύπ]ιοι ὅτι ἐγώ εἶμι 
Κύριος" χαὶ ἐποίησαν ὅτως. Καὶ ἀνηϊγέλη τῷ βασιλεῖ τῶν Αἰγυπ]ίων ὅτι πέφευγεν ὁ λαδρ' 

α [τεσ πὶ τὴν οὐπὶ νόος αυαὲ ᾿ῖς ἰηϊεταοεῖ 2 ς. κα τὴν 29 18, (9, 75. 
Ογτγ. ΑἹ]. ς.. τὴν τῦρος τὴν 32. τὴν ἐπὶ τὴν 72. τὴν ἐρυϑρ. 9αλ.] 
1ῆν ϑαλασσ. τῆν ἐρυϑρ. τς, 72. (ξοῦξ. κ τὴν 14, 16, ς2, 4» 57») 

77» 78, 130. ϑαλασσ. ἐρ.υ5ρ. «8. πιμπῖν δὲ] α ϑὲ τοῦ. ἐοἵ 
ἐν ςνιΞα Ἅπη. 1. αἰθαυθρ. πη. Εή. ἀνέξνσαν) εχίεννπι Ἰασιαΐ. 

2. ΗἸετ. φῶ μα Ἡμκμτ. οἱ νἱο} κα οἱ 71. ἐκ γης] ἧς, (τἀ 

λπ ςπαγαᾶ.. πέποες, Αἰεχ. ἐξ τσπῖυπὶ {Π]1, )ς. Ὠίοάδογ ἰῃ Ολιῖ. Νῖς. ἃν 

ΞΟ: Αἰγυπῖκ) “Ἐξ υρεϊογνά Ἄπο. 1. αἰϊΐχυς, Αἰτη. Ἑά. 
ΧΙΧ. Καὶ ἔλαξε) , καὶ Οεογγ. μιϑ᾽ ἑαυτα} μετ᾽ αντοῦ 

τό, 2ς, 54. 73») 77. 130. (ὐλῖ, Νίς. κα α11. δρχ] α Ατπι. 1- 
αἰΐυς. πῃ. Εή. ὥρχισιν} ὡρχωσὲν 32. - Ἰυσὴφ 1, Χ, τ4, 
"ξγ 16, 18, 19) 25. 209, 30, 32) 52.) ς3.) 54. 55, «8, ζ0, 64, 72) 72 

77. 78) 1ού, 107, 118, 128, 120. 130, 131.) 13. (ἰοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεν. 

(κι. Νις. Ατῶῦ. 1.0.2. 3. δίαν. Οἴἶγος. ὥσοσσ. {υργαοτρῖ. ἰωσηῷ 

Ι. τοὺς νἱὰς} τοις νιοις τό. λέγων) α «1, 9. -ἔ Ιωσηφ 

759 ἱπιδχοπὴ) ἐν τῇ ἐπισχ. 14) τό, 2ς, 32) (2) ζῳ) ζ7ν 73» 77» 

48, 130, 131. (ας. Νὶς. δ(αν. Οῆτορ. ἐπισχεψ.} ργαπιϊττιηῖ ἡ 

τό, 2ς, 32. (45) 57. 73» 77, 130. (αἴ. Νὶς. δῖαν. Οἰξοσ. ἐπι- 
σχέψ ται) ἐπισκέψηται 73,8:-.- ὑμᾶς Κυρ.} Κυρ. υμ. ΝΠ, Χ, τῷ 

16, 18, 19) 2ς, ς7, ς8, ζο, 64, 72, 73ν 77» 78ν 1οό, 130, 131» 134. 
ἈΜ ΑἸἰεχ. (δε. Νὶς. φ Θεὸς υμᾶς ςς. δοοκείνν: ἤσαι, (τὰ α ὑμᾶς, 

δίαν. Οἰἶτγος. καὶ σνναν.} α χαὶ Απη. 1. Οεοιζ. συνανψοί- 
σιτί) συνανοισίχι τό, "ς. σνναναθησῖϊε 72. μου τὰ ὁγὰ] τὰ 
Φγὰ μου 11, Χ, τῳ, τς, 18, 2:,) 20.) 31) 43, (4ν 55» ς7), 48) (0, 64, 
71), 73» 77. 78, 8ς, τού, 107, 120, 1309) 131, 134. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 

(δι. Νίς. δίαν. Μοίᾳ. δου. Ασπν. 1. |ἀγοῦ. ΝΙΊΩΌ. ἴῃ δεσνοηὶ- 
δι.5 Ατιηςῃο-] δίηϊς. ἐντεύϑὲν) α ςς. Οδογγ. 

ΧΧ. ἘἜξαρ. δὲ οἱ νἱοὶ 1σρ.} α δὲ 132... οἱ ς2) 59. απαραΐῆες 
δος. 32. «ἱ σεν Αἰ 1) αεἰς Αττὰ. τ. αἰαυς. Ατγηγ. Ἐή. Σοχ- 
χῶΣ) Σοχωθ τό, 18, τὸ, 253. 37)ν 54. 71) 76, τοῦ, 110. Οεοτς. 
Ἄπι.. 1. εἴ ἢς ἐοιῖς )ς. Σοχωθα 82. Κοχωθϑ 72. δοκοῤωιά ἴπ ὑπὸ 
(ὐυάϊςε, (εἰ υκ Νς. ἰη (οάϊςε α'ο Οχοπίεπῇ, σορι. ἐρρα]οπίδευσανἾ 
γτατης ὦ δίαν. Οἴτορ. Οεοξρ. ἐν) “4 (ορ. Ὀϑὺμ) [Ιοθωμ 

τς. Οϑομ Χ, 29, 64, 74, 77, 85, τού, 129, 131, 134. Αἰεχ. Νοθομ 
75. Ονβομ γ1, 139. Ονϑὼμ 14, τό, ςῳ. 78. Οϑωϑ ς3. Οϑωμ, (᾿ἀ 
ἔυρετ ῥγπιᾶπὶ [ἰτεγαπι (υργαίςραιπι ἀνα, τς. Αννα ...ὕ.ν (ἢς) 132. 
Ανάϑωμ, 37, ς9ς. Αναθομ ς2. Ἐναθωμ 18. Αθωκ γό. Ενομθομ ἃς. 
Ειέωπε πὰ απὸ ( οάϊςε, (αἱ ξωνήωνε ἴῃ αἰϊο (οάϊοςε Οκοπιοπῇ, (οριῖ. 

ΧΧΙ. Ὁ δὲ Θεὺς] ο δὲ Κιριος ς35. ,ἴ εκ: Οεοτρ. Ασπι. 1. δἰ1ὶ- 
ηις. ἌἍπη. Εὐ. ἡγεῖτο] -Ἐ ἐγ Ἀπιθτ. δεῖξ. αὖτ. τὴν ὁδ.} 

δεῖξαι!) δειξας 111τ. Οορῖ, Απιδτ. εἰ οδωνίεόαὶ Αυφ. 

τὴν θὲ ν.} εἴ ποῦα αὐεοτσ. Ατσην. σ᾿ αἰϊυς. Απη. Ἐά. πυρός} 
Ἔ τὰ φαινεῖν δὲ αὐτοῖς 7.81. ΑἸά, -Ἐ τὰ φαίνειν αὐτοῖς (Ὁ Χ εἴ ἰη 
«παπιύξ, πιιηοῖς Αἰοχ, -᾿ ελάεπλ Ευΐ, ἰν, 241. δἷδν. -Ἐ τοῦ φαι- 

δεῖν αὐτοῖς ἡμέρας χαὶ νυχτὸς ξ38.. εδόξτῃ ΠΙργδίςρῆτ πιληις γεοξῃ 8 
1:90. «ἢ τοὺ φαινειν αυΐοις οδευειν πμερας καὶ νυκτος τς. - αἄ {- 

ἐποσηύμης ἐδ ἐπ ἰνὸ ποῦς εἰ ἀϊε Αττα. 1. ΑἸ}14ι6. Ατπη. ἕά. -Ἐ κε )κ- 

πίον ἰρσν θεν ἐδ ἐς μ ργοβοι τειόνίων ποῦν ἄϊεφεις Αταν. 1. 2. 

ΧΧΙ. Οὐκ ἐξ. δὲ] καὶ οὐκ εξ. ς8, 72) τοϑ. Οοπιρί. Αυφ. 
Ατῦγ, Αροηνπι. ἀρ. Απιῦγ, δῖαν. Οἶἶτος. Ἄττι. 1. αἰΐφυς. Ασπι. Ἐχὶ. 
εἰ ὅν, εά χαὶ εξ ε γεςεπῇ πιβηι, 125. ἐξέλιπεν] ἐξελείπεν 18, 379 
ς τ, 72) 7.» 131) ΑἸεχ, (δὲ, Νίς. ἐξελειπε 11. ε....εἰπὲν (ας) 

1324. “ἡ ἐπ Οϑοψ. δὲ} ὟΙὦΙ, Χ, τά) τς) τόν 18, 25) 29). 30, 

α 75» 

37. 52) ζ3, (4) ςς, τ6, ς7, ξ9, 64, 73, 24. 73. 78, τοό, 128, 110, 
1321, 132,. 134. ΑἸά. Αἰεχ. (δι. Νίς. γε. ΑἹ. 1,8... ὅδκύλος 15} 
Ἔ Μία στο. ἡμέρας) ἡμέραν )ς. ἀὁὅὄ οὔλ. 2] Ἡ ἐα Οεοτρ. 
γυχτὸς) τῆς νυκτὸς 132. ἐναντίον) οδευειν ἐναντιον ς8. τοῦ 
λα ταντός) τσαντ. του Δ. ὙΠ, Χ, 14, 1ς, τό, 18, 19») 2 ς) 29, 30, 

327 37» 53ν 545) ς(» ζύ, ς7) 48, ζ0, 64, 72, 73» 75» 77» 785 854. τού, 
107, 1οβ, 128, 1297) 130. 1319 112) 114. (τρί. ΑΙ. ΑἸεχ. (λι. 

Νὶς. Ογτγ. 41... ς. Ἄποι. δρ. Ἀπιδγ. δῖαν. τοῦς. Απη. τ. δυο. 
Απη. Ε. -Ἑ αὐτου (9. κα Ψαντός Αὐυρ. 

Ἰ, Καὶ] α Οογε. 
αἰΐηυς. Ατπι. Εάὰ, 

11. τοῖς νἱοῖς} τοὺς υἱους (ῆς, φυλῇ προς οπηὶίετίς 11 Ὀγαγῖι5) τό. 
4 411).. Αττῃ. ᾿. αἰδίφυς. Αγην. Εά, Ἰσρα"λ] ἔργ ᾿ἰπεάπι ρεὶ- 

ΤᾺΆ ΓΊΆΠΙ), 90. καὶ ὥποςρ.) α καὶ ϑ8ϊαν. ΟἸος. φρατοπε- 
δινς.} - ἡ Οεουσ. ἐπαύλεως) τῦύλεως 72. Μαγϑώλου] 
Μαγδολου τό, 37, 132. ΑΙ4ά. Βαγϑολου (μ εἰ β' ἴυπῖ ἱπ Οοὐϊεῖδιις 
Ῥεπε εὐυίάεπι ἔοπππ) 18. Μαϑωλου 14, 12.0.50 Μαγϑαλων 72. 
δίαν. Οὗτος. Μαγδαλὰ τς. Μεγδολων ς3. Γαϑώλου γό. “.1- 

λάσσης 13} ἐπαυλέεὼς τ4, τύ, 73, 77, 78, 130. Βεελσεπφῶν] Βε- 
ἐλσεπφω 72. Βελσέπφων ς3. Βεελσεῷων 20, ζ9, 74. 134. Οοπυρὶ. 
ΑἸεχ. Απῇ. 1. δἰφυε. Αγπι. Ἐά. ὥς εἰΐδιη) ρείπιο, ἐδεὶ ἤυης οἷ π 
ἔργα ᾿ϊπεᾶπι, ς ς, 64. Μεελσέφων τοό, ἘΒεελσεφωρ Χ, τ8, γό. Βιλ- 

σιφὼν 6, (σρί. ούρέων Οεοις. 
ἐδ ταῦ. τ. 2. κα Αταῦ. 3. ςρατοπιδιυσεις) ςσρατοπιδευσης ας, 
52, τοῦ, 134. ΠΒΑΌοΩΣ ἴῃ ὨυΠΊΕΓΟ Ρ γα ΑΓΔΌ. 1. δῖαν. ΟἸἕτορ. 
ἐπὶ τῆς ϑαλ.} α 75. ,ρῥεν ἰδίαν νιαγὶρ τὴν. 1. δυο. Ατγπι, Εά. 

111. Καὶ) , Οεοτρ. Φ.ρ.) -Ἐ περι τῶν νιῶν Ἰσραὴλ ς1, τύ, 

τῷ λαῷ αὐτῷ} ΑΝῚ], Χ, τῷ, τς, τό, Ὡς, 29, 30, 32) 52, 5, ςξ, ς7, 
595 64, 72, 73» 76, 77. 78ν 8ζ. 118, 129, 130. (οπιρί. Απη. 1. 811}- 
41. Ατπ. Εά. τοῖς ταῖσιν αὐτου 71. οἱ υἱοὶ Ἰσρ.} α ὁ, τοϑ. 
θερι τῶν νων ἴσρ. ΝΠ], Χ, τᾷ, τς, τό, 18, 2 -ς, 29, 30, 32, ξ2,) ς 4 

45) 47, (9) 64. 52, 73, 76, 77, 78, ὃς, 118, 1290, 130, 131. ΟΟμηρί, 
ΑἸά. ΑΙεχ. δι. Νῖς. ορι. δίαν. πρλανώνα.} ὅτι τλαν. ΑΙά. 
τοι ἐν τῇ Ὑη] α 37. δ ὅτοι 72. Αγδῦ. :. 2. Ασγηϊ. 1. δἰϊΐσωυς, 
Απη. ἘΔ. ἐν τῇ γ5} ἔν τὴ οδω ς8, 72. κα τῇ 111. συγκχέκλ. 
γ. δ. ἡ ἴοημ.} ε΄ ερο ἐαρίανε ἐϊΐοε ΑΥΔΌ. τ. 2. συγκέκλεικε] συν- 
ἔἐχλεισε 12. γὰρ] ΑὟΙΙ, τς, ς9, 128, 132. Αἴεχ. 

ΙΝ. τὴν καρδ. Φαρ.) ,2ς. - καὶ τῶν ϑεραποντων ἀντοῦ ᾽ς. 
καταδιώξεται} καϊαϑιωξει ς3, 72. αὐτῶν] ὑμῶν ς3, τό. αὐτὲς 
( οπρρὶ. ἐνδοξ.---ρρατ. αὐτ.} ἐρο εαρίανι Ῥάανγαοπεηε εἰ οπιπθπε εἴης 
ἐχονέασε ΑΥαΌ. 1. 2. ἐνδοξασϑήσομαι] ἐνδοξασϑησωμαι ἢς. 
τάση τῇ γρατ.} ονππὶ ῥοραΐο ΟεοΥς. ονππίδιε μεἰεἶδις Οορῖ. μδδεῖ 

'π ΠΙΠΊΕΤΟ οἰ ΓΑ δῖαν. Οἴτορ. αὐτῷ Φαρχω 1το7. -Ἐ καὶ ἐν 
τοῖς ἀρμασι καὶ ἐν τοις ἱπποις 190. Βιδρεῖ πος δι ΑπιδηζΌγΩ ἴῃ πηλῖ- 
φἰῃς 1οϑ. καὶ 4," --καὶ ς9] . αἴτετιῖν, εἴ 4065 [15 ἰπϊοηζαςεης 2 ς. 
καὶ γνώσ.} καὶ ἐπιγνώσ. ΑἸεχ. κι ἐπιεϊγαη Αὐδὺ. τ. 2. παν- 

τες} α τι. ε᾿.κ} ΝΗ, Χ, 14. τό, 18, 19, 29) 30. 3273) 52) 

547) ξξ, 79 64, 71, 742. 757 77. 785) τού, 107, τοβ, τι8, 131) 132, 
134. Οογρὶ. (τι. Νὶς. ἐποίησαν] ἡ 1 ζεεέεγωπι Οεοτς. 

ν. Καὶ ἀνηγί.)] α καὶ Θεοις. ἀνηϊγέλη) απηΐγελει (ἢ) 

λέγων] εἰ δϊε! Οεοτς. εἰ ἀϊχὶν Αττὰ. τ. 

37» 7ζ. ανηγἤλλη 16. ανηγίελλει 16. 110. ἀπηγγέλη 74, 

132. σῷ βασιλεῖ τῶν ΑἰγυπἼων} ἢς ἴῃ οἰαγαίε. πιίποτε ΑἸεχ. 
20 

Γ “μλ 

ὔ Φ824᾽ δ ἂν; 

ἐνώπιον αὐτῶν] εἰ εὐγαρε 

77 

7) 



΄ 

υἹ] δ 

,ι, ἔδκνκ" ε 2βεκέει Οὐρε. τε τεϊ παι ἢης ᾿ΒΤΕΓΕΓΕΝΙΠΕΟΤΟ δῖαν. Οἴἶτζοζ. 

7 .: ἊΣ ὁ "5 

Ε ἰδ 

ἐποιήσαμεν, τῷ ἐξαποςεῖλαι τὰς υἱοὺς Ισραὴλ, τὰ μὴ δουλεύειν ἡμῖν , Ἔζευξεν οὖν Φαραὼ τὰ 6 

Ο Δ Ο Σ. 

ΚΕΦ. ΧΙΥ͂. 

χαὶ μετεςράφη ἡ χαρδία Φαραω, χαὶ τῶν ϑεραπόντων αὐτοῦ, ἐπὶ τὸν λαὸν, χαὶ εἶπαν, τί τοῦτο 

Ὁ Ν κ᾿ - 7 . . 5. “Ὁ γ΄ 5 ε ον Ν Ν ε Ζ φ ἅρματα αὐτοῦ, χαὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτῇ συναπήγαγε με ἕαυτξ, Καὶ λαξὼν ἑξαχόσια ἄρ- 
9 ᾿ Ν ἰανΝ δ φ’ὔ Ψῃ 3 ΄ ἯΝ »“ ὃδςκς“- ΄ ᾿ 9 ’ 

ματα ἐχλεχτὰ, χαὶ σᾶσαν τὴν ἵππον τὼν Αἰγυπ]ίων, χαὶ τριςάτας ἐπὶ πάντων. Καὶ ἐσκλή- 

ρυνε Κύριος τὴν καρδίαν Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτε, καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, χαὶ χατεδίωξεν 
» “ζ "- ο»,, ᾽, .- ἈΝ εἰν) ,. » “΄ » " ε ρ, 
πίσω Τῶν υἱῶν. Ισραηλ’ οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐξεπορεύοντο εν χείρι ὑψηλή. 

9 σ΄ 9 ’ ϑϑ 00 ἊᾺ, Φ’ 3 ." ’ Ξ“, Ἂ ᾿ 4 "},ο φὼῳ 

Αἰγύπηιοι ὀπίσω αὐτῶν, καὶ εὑροσᾶν αὑτοὺς παρεμξεδληχότας παρᾶ τὴν ϑάλασσαν' χαὶ πσᾶσα 
« Φ΄’ ,Ἄ. ἣν ὦ Ἁ, ἃ, ς« ε φρ Ἅἐεἐ Τά » 0 9 ͵ ἰδ 3 ᾽; 9 

ἡ ἵππος χαὶ τὰ ἅρματα Φαραὼ, χαὶ οἱ ἱππεῖς, χαὶ ἡ ςρατία αὐτὰ ἀπέναντι τὴς ἐπαύλεως, ἐξε.- 

Καὶ Φαραὼ προσῆγε" χαὶ ἀναδλέψαντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τοῖς ὑφϑαλμοῖς το. 
Φ. κ᾿ "ς ς 9 ΄ 3 ΄ 3 4 9 ρὼ ““,22 ΄ ’΄ 3 ᾽ Ν ς 

ὁρῶσι" χαὶ οἱ Αἰγύπ]ιοι ἐςρατοπέδευσαν ὀπίσω αὐτῶν" χαὶ ἐφοξήθησαν σφόδρα" ἀνεξόησαν δὲ οἱ 
Καὶ ο χ Ἁ Μ ρ δ ς ἌἈε ,; ͵ » φὸ Αἱ 11] 

ἱ εἶπαν πρὸς Μωυσὴν παρὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν μνήματα ἐν γῆ Αἰ- τι. 

γαντίας Βεελσεπφῶν. 

υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Κύριον. 

Καὶ χατεδίωξαν οἱ 

γύπ]ῳ, ἐξήγαγες ἡμάς ϑανατῶσαι ἐν τῇ ἐρήμῳ" τί τᾶτο ἐποίησας ἡμῖν, ἐξαγαγὼν ἐξ Αἰγύπ]ε : 
Οὐ τῦτο ἦν τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλαλήσαμεν πρὸς σὲ ἐν Αἰγύπτῳ, λέγοντες, πάρες ἡμᾶς, ὅπως δουλεύ- 

ὥχραω 1Π]. τῶν Αἰγ.} -Ἔ λέγοντες, υης!5 ἱποϊυΐυπ), Αἰεχ. “Ξ- 

Φ ρεὶ φυτὰ απίσυΐϊο Αταθ. 1. 2. Οεογρ. ὁ λαός] -Ἐ τὴ ἡμέρα τὴ 
τριτὴ ς1,) ς6. ροῤείμε ἰβε Ὅρος. μετεςραφη)} ἐςραφη τό. 
λαόν] λογον (Πς) ς3. καὶ τῶν] χαὶ ἢ καρδιὰ των 1]. ἐπὶ 
τὸν λ.---ἐποιήσ.) α ας εἰ αὐ ἰΐ5 ἱπιειασεπὶ ς4. εἶπαν] εἰπὸν 

ΨΙ Χ, 14) τό, 18, 2ς, 375 45, 56, ς7, 64» 73, 74, 75» 78, 130, 
132, 124. ΑΙά, ΑἸεχ. τί τοῦτο ἔπ.} φεϊά γαεῖνιμς ἈΠΟΏΥ πη. ΔΡ. 
ἈΑπηῦσ. ἐποιήσαμεν] τεποιηκαμὲν ΤΙ, Χ, 14, τς, τό, 18, 10, 2 ξ» 

29. 32, 37» 582) 53) 5) 67» 58) 04) 71») 72, 73») 74) 759 70» 77» 789 
ὃς, τού, 107, 130, 131) 132, 124. (οιηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. (δῖ. Νὶς. 

δῖαν. Μοίᾳ. Ασηι. 1:. αἰΐἴφιις. Ασα. Ἐά, Θδοσρ. τὰ ἐξαποςεῖλαι) 
ὠξε ἐξαποςειλᾶι ςς. ἐξαποςείλαντες ΑἸά. -Ἐ πος ΑΥᾺΡ. 1. 2. 

ἡμῖν] ἡμὰς ([ς) γ2. 128, 132. υμιν (ς) ςο. 

Ἔζευξ. ὃν] ἐζευξε δὲ 14) 16, 22) 52) 53» 545 575 59), 64» 73; 
58, 82, 130. Α]ά, ΑΙεχ. (δῖ. Νίς. σσεοῦρ. εἰ γκηχὶὶ ϑῖλν. Οὐγορ. 

Φαραὼ) α τς. Ἀχαῦ. 1. 2. τὰ ὧρμ.} ονῖπες ἐπσγης ΑΥδΌ. 1. ἃ. 
τ ανα}) αὶ ς3. Ασῃι. 1. συναπήγαγε) κα εὐπὶ 44. 53. συνεπη- 
γαγε 14γ τό, 2ξ, ςζ2,) 57.) 130. πιᾶγρο ἀπηγαγε ὃς. συνηγαγεν!], 
18, 32, 37) 78» 85» 132. καὶ συνήγαγεν ({Πς) 72. το ιεί αυὶ 
δίαν. Μοίᾳβ.Ό. μεϑ' ἕαυτξ] μεϑ᾽ αὐτὰ 74) 134. μετ᾽ αὐτα ςς, ὃς. 

Ψ]1. λαδὼν] συνηγαγεν 72. ελάδεν Ν]], Χ, 1451» τό, 19,25. 

39. 30) 32).37» 529) 53» 54) 56, ς7) 58, 59) 64) 73» 74. 75» 70» 77» 78» 
8ς, 1ού, 107, 118, 128, 130) 1319 134. (ομΡ]. ΑἸά. ΑΙεχ. (δῖ. ΝΊς. 
δῖαν. Αττῃ. 1. δ᾽ΐψυς. Ατπτ. Ἐά, ἐκλεκτὰ] ἐπιλεχτὰ 59. αγυῖ 
ν]άἀςζιιγ, 132. -Ἐ καὶ καλα 3). τῶν Αἰγ.]} “ἜΡ7Ρριὶ Οεοτρ. τρι- 
«ατας] ἐγ βαίας ἐοη βηπίος ὅγγ. ροίμί ἐγύβαίας Αταῦ. 3. Ινὑβαίας: εκ- 

πανΐων) 
Ὶ 21)... γι... Α...ι. - - Ὡορυ δυ ας οὐ ς 427. ΔΑ..1ιβ. πω, ς. .« 

105, 1οϑ, 118, 122, 124. Οσπιρὶ. Οορι. ϑίαν. Οὔγσσ. -: αντὰ 

14»). 1ς7 τό, 19) 25») 29, 30, 42) 53») 54. 56, ς7») 77, 1ούό, 107, 1σθ, 
134. (οπλρ!. (δῖ. Νὶς. Ατδθ. 1. 2. 3. δῖαν. Οἴζγοσ. ἡ ςρα]!} 

οι ἡππεὶς 10) 20, 30, 37) 43» 66) 759 1085 τού, 107, 1ο8,118,132,.134.- 
Οὐρὶ. Οὐορῖ. 8δ᾽αν. Οὗτος. τᾶσὰ ἡ ςρατ. 32. (αἵ. Νις. Οεογῇ. 
2οιοῆαιε: Αττη. τ. αἰΐφυς. Αγπι. Εά. μδρεῖ ἴῃ πυπηἷΐγο ρίυσαὶ; ΑΥδΌ. 3. 

α 19. 2ζ,), 29, 30, 32, 74) τού, 107, 1ο8, 134. (ορῖ. δἷᾶν. 

Οἰἴἴζοσ. ἀπέναντι) ρῥτγαπιτας εαβγα ροίμεγμμ Οορὶ. ργαπιῖτίς 

εἰ σνεξ7ὶ εὔμς ἐφεὶς κσοπσγο αὐ μπὲ Αταὺ. 1. ἐξεναντίας) αὶ 19, 71- 

Βεελσεπφῶν) Βεελσεφων ΝἼ, Χ, 19. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Αγπι. 1. δἰἰίψυς. 
Ατπι. ΕἘά. Βεελσεφωρ γό. Βελσειφωμ 18. Φεελσεφων ῥγηο, ἐξά 
Φ 'π βὶ ςοπνετγίμτπη ργπηα, υἱ νἱάεϊις, τωᾶπι, ς9ς. Μεελσεφων τοῦ. 
Βελσεπφων τι. Βεϊκράωη (ορῖ. Οεοτς. 

Χ. προσῆγε] προῆγε 147 τό, 2, 32, 37» 529 53» 57», 739 73.» 75» 
»6, )8, τος, τού, 130, 1329, 134. Οομρὶ. (δῖ. Νις. Οορε. εἴ ἧς εχ 

οριτ. (6. τροσηγαγε 29, 82. ΑἰΙεχ. -Ἐ αδ ἐλλος Αγαῦ. 4. καὶ 

ἀναδλίψ. ] μ μ(ῥιεἰεπίος ἀμίσηι δᾶν. (ὦ ἐβυίενωπι, Λ καὶ, Οφογς. οἱ 
υἱοὶ 15] α οἱ 2ς,) ςς, τος. Οοπρὶ. τοῖς ὁΦ9.. ὁρῶσ.} ορ. τοῖς οφϑ. 
118. κα τοῖς ὀφϑ. 121. Ἐ αὐΐων 1, 74) τού, 107, 134. ΑΥΔΌ. 1.2. 
οςκίος Οεούρ. ὁρῶσι) υἱάεφαπι δῖαν. ΟἸξτος. ΟΘεογρ. Αγην. 1. 8}1}- 
αι6. Απη. 4. καὶ 04] οἱ δὲ 71, 74. 1079) 134. καὶ δὰ οἱ 1ς, 37), 
ς3, τό, ς8, 72, γ)ς, τος, τού, 131. Οοιηρὶ. Οορῖ. 8514ν. καὶ ἴδε οἱ 
ΑἸεχ. Ογζ. ΑἹ. ἱ, ραστῖς ρἤπια, 8ς. καὶ οἱδὲ οι 29. καὶ ιδὲν οτι οἱ (ἢ) 
ξ9. φπομία» ὅζς. Αὐπι. σ. αἰϊΐψυς. Αὐτὴ. Ἑά. Αἰγύπη]ιοι] ἜΜ 

αὐτοῦ] 

Οεοτῃ. ἐςρατοπέδ.} ρταυταϊτς φεὶ Οεοχρ. ὀπίσω) κα (6) 
(ᾳι. Νῖς. σφόδρα} σφοδρα σφοδρα γι. ἀνεδ. δὲ] καὶ ανεῦ. 
37) ς, τού, 132. δίαν. ἍΠΗ: 1. αἰἴφυς. Απη. ΕἘά. α δὲ ΟΘεογρ. 
μος Ἂς θ 1. Ὑπτο κρυφὴ τὰ τῶν ἜΣ ὟΣ ἘΣ 2 3... “-- “» 

0. 

12. 



Ἢ 

Ε ῥπαῷ 
ΓῸῚ 
βεαῷ 

ΚΕΦ. ΧΙΥ͂.  . 5 π- ἀς τ χα ἀδας ας ἘΝ ἃ ἘΣ βθς δὲν 28 
σωμεν τοῖς Αἰγυπτίοις . χρεῖσσον γὰρ ἡμᾶς δαλεύειν τοῖς Αἰγυπήίοις, ἢ ἀποθανεῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ 

13. 

γα νι 

- αὐτο ῖτι Ν]], τς. 

ταύτη. 

Ο ΔΟ Σ 

εκ δὲ “᾿ Ν Ν᾽ - 9 βρῶ φ χε» -ς ᾽7 ἐν Ν ρ»᾿, 

ΕἘτσε ὁεὲ Μωυσῆς ρος τὸν λαὸν, ὕαρσειτε, ζςῆτε Χαϊ ὁρᾶτε τὴν σωτηρίαν τὴν σαρὰ τ 

Κυρίου, ἣν ποιήσει ἡμῖν σήμερον" ὃν τρόχον γὰρ ἑωράχατε τοὺς Αἰγυπ]ίους σήμερον, ὁ ππροσϑή- 
»ἭἬἍ ᾽ ἰων ΙΝ 3 Ν 3. ἢ γάή 

σεσϑε ἔτι ἰδεῖν αὐτὰς εἰς τὸν αἰώγα χρόνον. Κύριος “φολεμήσει περὶ ὑμῶν, χαὶ ὑμεῖς σιγήσεϊε. 

Εἶχε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, τί βοᾷς πορός με; λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ ἀναζευξάτω- 

σὰν. 
Ηςς ἂὶἋἜκἝνἝν ΨῬΦ ς7, “»»ν, ννΝ φῬ.  », 2. "-ς Ν ,’ ἁἝἙ Ρφ-» 

Καὶ σὺ ἔπαρον τῇ ῥάδδῳ σου, χαὶ ἔχτεινον τὴν χεῖρά σοὺ ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, χαὶ ῥηξον 
» » ᾿Ν 3 4 ε ἮΝ9 Ν 9 ’ με 4 Ἃ ΄ ΄ 

αὐτῆν' χαὶ εἰσελϑάτωσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ εἰς μέσον τῆς ϑαλάᾶσσης χατὰ τὸ ξηρόν. Καὶ ἰδοὺ 
9 4, “ Ν 4 Ὰς ν ἰδς 3 ζά ΄ Ν 3 ΄΄ 39 » » ,.» 

εγὼ σχλῆρυγω τὴν χαρδίαν Φαραω, χαὶ τῶν Αἰγυπ)]ίων “πάντων, χαὶ εἰσελεύσονται ὀπίσω αὐτῶγ" 
ΓῚ βφ βὰ κω φῷ [γ [ωὲ 

χαὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν Φαραῳ, χαὶ ἐν ππάση τῇ ςρατίᾳ αὐτῇ, χαὶ ἐν τοῖς ἅρμασι, χαὶ ἐν τοῖς 
Φ“ » Ὅ“ 

. ἔπποις αὐτου. 

Φαραῷ, χαὶ ἐν τοῖς ἄρμασι, χαὶ ἵπποις αὐτ, 

Καὶ γνώσονται, πάντες οἱ Αἰγύπήιοι ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἐνδοξαζομένου μου ἐν 
Ἐξῆρε δὲ ὁ ΓΑγίελος τὰ Θεοῦ ὁ προπορευόμενος 

τῆς παρεμθολῆς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, χαὶ ἐπορεύϑη ἐ ἐκ τῶν ὕπισϑεν" ἐξῆρε δὲ χαὶ ὁ ςύλος τῆς γε- 

φέλης ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, χαὶ ἔςη ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτῶν. 

Ὀοζ. «ἰ ἄς Ογτ. ΑἹ. 1. ς. (κὰ υἱ αι. «101. α.ὄ ἐν Αἶγ. 7.5, 76, 132, 
ἔεεν κε ἐν ἐσγτα ἘΚ γρείοναι Αττι. τ. αἰθφις. Αται. Εά. ἰν Αἰγ. 

λέγονῆις} λέγ. ἐν Α,γ. 199. τος. κα λέγοιες Αταῦ. 3. Οεοῦ,. Απτὶ. τ. 
δἰ ἴᾳυς. Ασπ. Ἑάὰ. παρε] πηᾶγχο, ἀντὶ τον, ασον, αφις, 14, 
1. τοῖς Αἰγ. 12] Α τοῖς Ογε, ΑἹ. ἵν, ρᾶγῖς ργίπιᾶ, 8 ς, ἰεά μαδεῖ 

10]. γ0] γαρ ἦν Χ, το, 37, 56, 74» 75ν τού, 107, 134. (οιηρί. 
Ἀττι. τ. δἰφυς. Απτ. Εά. δ'ν. α Ογρε. Οεοισ. Ατδ. . 3: ἡμ. 

ϑουλ.} δουλ. ημ. 30, 37, τύ, ς7ν 72) 74. 74. 1132: μα; 2} ημιν 
χι18. Ονρτ. Ατηῦ. 3. δῖαν. Μοίᾳ. 
ΑιγνπἼιους ((ς) 16. , Αγαῦ. 3. 

ὅς, 8). Λσυίτε πα “Ἔ2»ριο (ορι. 

α ἃιἰἴετυῖζα εἴ αι 115 Ἰηϊεσδοεηῖ ς 1. 
Ὁ ἀποϑ. ἡμᾶς 72. 

δουλ. τοῖς Αἰγ.}] δονλ. τες 
α τοῖς Ογτγ. ΑἹ. 1, ραπῖε ρῥυπιᾶ, 

τοῖς Αἰγ. τ᾿ τ-τοῖς Αἰγ. 2} 

ἢ ὧποϑ.] καὶ μὴ ἀποϑ.7ς. 
ταύτη} α ς8. Οεοῖς. Ασπι. 1. 

ΧΙΠ. Εἶπε δὶ] εἰ ἀϊκε γρε. Αππτ. 1. δἰϊφυε. Απη. ἙἘά. α δὲ 

Οεοιν. λαὸν) Ἐ ἦκες Οοις. ϑαρσετε) κα 128. τε] 

φύχετε τῳ τό, 10.) 25) 32», 37) 52) 63ν 54. (6, (7. ς9, 604) 73. γό, 77» 
)8, τοϑ, 118, 1310. (ὐοιηρὶ. ΑΙεχ. (δι. Νὶς. ρηχιται 132. ρΓῶδ- 

ταϊτυηῖ ἡ Ογρε. Αυρ. Ατδῦ. τ. 2. 3. καὶ ὁρᾶτε) α χαὶ 132. 
χαὶ ἰδιτε 11. οἱάεόι ἐπὶ Αταῦ. 1. τὴν σωτ. τὴν τ τὰ Κ.] 

τὴν τ. τοῦ Κ. σωτ. ς3. τὴν σωτ.} -Ἐ ποῆταπε Οεοτς. τὴν 
ταρὰ] φνια ἐγ α (οριῖ. τοῦ Κυρίου) ῆς, (εἀ Κυρίου ἱπ οἰιαγαέξ. 
χυμοῖς, ΑἸεχ. τὰ Θεὰ 11,111, 0, ὃς. ᾿ τοῦ 14, 16, 130. Ἀπ, ϊ. 

δἰΐᾳυς. Αττ. Εά, τω Κυριω τος. ἡμῖν σήμ.} α 29. κα ἥμιν» 
107. ὑμῖν σῆμ. 3}, (8, γ2, τος. Αἴεχ. ΡΒ ἱ, τό2. Ογρε. Αὐςξ. 
Αττη. 1. ἴϊᾳυς. Ατπι. ΕΦ. σήμερ. ι"----σήμερ. 23} α αἰτετ- 
αἱγ, εἴ 4υα5 ἰδ ἱπίοσαςςεηῖ (3. γὰρ} α τό, ἃς. τοὺς Αἰγ.} 
λα τοὺς Ογτ. ΑἹ, ἱ, ραπε ρῆσῃηδ, ὃς. 4] α το). ρεαπνπὶς βς 
Οεοῖζ. τπροσϑύσισϑε) τροστιϑησισϑὲ 30. τροσϑησετε ἢς. 
ροσϑυσιται τι8. ἔτι δ. αὐτὰς} ανῇ. ἐδ. ἐτί τού, 107, 134. Ὁ. 

ἐτι του (δ. αντ. γ8. κα ἔτι 20. χρόνον) α 33, 

ς8, γ)ς. 
ΧΙΝ. Κύριος) δονεῖνα; ἐπὶνε Αγὰρ. 1. 2. δυπεῖνν. ρίξε Ογρύ. 

πολεμήσει] ρυζηαι Ἀπηειὶ (οάϊςες αηυϊ. Απη. ἘΔ. περὶ] νπερ 
ΙΧ, τ τς» τό, 18, 105).2ζ» 30, 32) 52) ς7,) 8,71) 72) 73» 75» 727» 
98, 82, τος, τιτ8, 129) 130, 131. (οιῃρὶ. (δι. Νις. ΡῬ[ϊο ἱ, 694, εἴ 
Α'ῖρι. Ογτς. ΛΙΊ. ᾿, ρας ρυπιᾶ, 8 ς. δήαχιπι. ἰπ (αἱ. Νὶς. ', 707). Ῥτο- 
Ἄορ. ἰη (αι. ΝΊς. ἱ, 14ς8. Οεογς. ὑμῶν} ἡμὼν τς, τύ, 72.) 131. 
ῬΙΐο 1. ες. εἰ αἰδὶ. Ογς. ΑἹ. 1. ς. καὶ ὑμεῖς] καὶ ἡμεῖς (ἔς, ἰϊςεῖ 

ιαδεδὶ νασθυπιὶ ἰηΐτα ἴῃ ἐδουπάα ρεγίοηλ) 16. το; σκίεπι δῖδν. σι- 
γήσιτε] σιγησατε 72. σιγησεσϑαι ς2,) 82,132. σιγήσισϑε 14γ 16, 

18, 19», 25, 30, 32) 53) 54) 58, ὁ 73, 75, 76, 77, 78, 8ς, 130, 
111. (οιυρί. δῖ, Νὶς. Μαχίπ). 1. ς. ῬΆ11ο '9 694, (ςἀ αἰϊδὶ μὲ Ναῖ. 
σιγνϑησισθε 18. σιγησασϑαι 37. 

ΧΝ. Εἶπε δὲ] εἶπεν γαρ τος. 
Ατττ. 1. αἰἴᾳυς. Ἄπῃ. Ἑὰ. 

χαὶ εἶπε ΡΗΪο ἱ, 4)ς. ϑδ,δν. 
α δὲ Αὐζ- Αποηγυπι. ἃρΡ. Ργοίρ. Οεοισ. 

1.} Μωση, δίωση, τί τοῦ. φιάνε εἰ ΑΥΔΌ. 1. 2. βοᾷς] ἐκ εἰα- 
»ᾶς ἌἍυρ. ταν. 1.2. λάλησον] ἀϊς Ἀποηγπι. ἀρ. Ργοίρ. τοῖς 
υἱεῖ) τοὺς υἱοὺς (ἢς) τό, Δς. ἐν μς Απῃ. 1. δΐίφυς. Αππῃ. Ἑὰ, 

καὶ ἀναζε:.ζ.}) εἴ »γέρβανεπὶ (ε (ορῖ. Αγαῦ. 3. κἰ ηβυκᾶιέ βπὲ διδυ. 

Οἰἶἴτορ. τος. 

ΧΥῚΙ. Καὶ σὺ] τα σσσο 5δῖλν. σὺ ἵπαρ.) παρ. συτό.Ὺὸ τῇ 
βαοθῳ} τὴν ραῦδον Χ, τς, τό, 18, 109) 25, 20, 30, 32) ζ2, ς3) 54) ς (5 

ς6, 57) 64.» 11ν 72,73) 74.) 7357 165) 105) τού, 107, 130) 131) 132) 134- 

Καὶ εἰσῆλϑεν ἀνὰ μέσον τῆς “α- 

(οπιρί. ΑἸά. Αἱεχ. (δε. Νὶς. σγγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρηπια, ὃς, 86. Αυγ. 
Ἀποιγπ). ἃΡ. Ρτγοίρ. δῖαν. Ατγαῦ. 3. Ατπι. 1. δυο. Ασγαι Εὐ. 
τοῦς. τὴν ρα. ἰῃ ἰοςὶδ ἀποῦις 3). ραξϑω, υἱ νἱάἀεῖιν, ῥείπιο, 

(ςἀ ὠ ἰπ ον πριῖανὶϊ Αἰ ᾿πᾶπυβ, ζ9ς. σοὺ - ᾧιργὰ ἰἰπεᾶπι τηδηι {ε- 

οὐπάλ ς9. σου ιτι--ττ σον 25} , αἰϊετιῖσ. εἴ πε 115 ἱπιεγδοεπῖ 
Ἀποηνπι. ἅΡ. Ρτγοΐρ. ῥηξον) ξήρανον Ογτ. ΑἹ. 1. ς. υπόΌφυς. 
αὐτὴν} α Οεοῖσ. εἰσελϑατωσαν) εἰσιλϑιτωσαν Χ, 14. 1ς) τό, 18, 

2. 20» 32, 37ν 43) 43) (4) ,8, (ο, ὅ 71, 72) 73» 74. 76, 77. τού, 
107, 118, 130, 131), 132, 134. (αἴ. ΝΊς. ἧς ἰπ ὑπὸ ἴοςο, ἰεὰ ἴῃ δἰὶο υζ 

Δι. 3). ἄς Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρτίπια, 86, (εὰ υἱ δῖ. 110]. οἱ ν!ο}} 

α οἱ 37, 52) ξ0, 755 τος. εἰς μέσον] ἕν μέσω 14. τό, 32) ς2, ς4, 
γ8, τοϑ, 130. (αἴ. Νίο. κα εἰς 19,23. εἰς μέσ. τῆς ϑαλ.] εἰς τὴν 
ϑαλασσαν ἴῃ ἴοςο ὑπο, (δὰ ἰη αἰϊο υἱἢὸ να. 37. 

ΧΥΠΙ]. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ] « ἐγὼ τό. εγὼ δὲ ἐδκ τ18. αᾳ ἰδὲ Οορζ, 
Οεδοῖζ. ωῶο ἐπίνε Ἀποηγπι. ἃΡ. Ρτοίρ. σκληρυνῶ] φξιρέω 132. 
ξιβεῶ ΤῊΔΓΡῸ Χ, φέρεω ἴῃ ἴεχίῃ 7ς,) τος») 118. εἴ ἱπ ἀυοῦυ5 1]. 37. 

εἰ ἔς ἰπ ἴεχῖι, τά ἰπ τππᾶγσ. σχληρυνὼω, ὃς. καὶ τῶν Αἰγ. τοάντων] 
καὶ ἐν πασὴ τὴ ζρατια (Πς) 16. καὶ τὼν ϑεραποίων αὐὖῇα ς3, )ς. εἰ 
ἔς, πἰᾶ φυοὰ α αὐτου, ς7, 134. χαὶ τῶν ϑεραποντων αὐτοῦ καὶ των 
Αιἰγ. ψάντων τύ, γ4. τού, το), 132. ὥς ἴῃ ἰ]. ἀυοῦυς 3). ἔς, 

(εὰ α ΤΨἀντων, τος. καὶ εἰσελευσ. ὀπίσω αὐτ.] καὶ εἰσελευσομαι 
ὁπισω αντ. 71. εἰ ἢς, (μὰ , ὀπίσω, 19. α οὔγμπία 53. διδεῖ ληϊυπὶ 
μ" ἐπίφασιν ΑὈΟΏΥΠι. ἂρ. Ῥτοίρ. - ἐπ σιατε Ῥοῖϊ εἰσελεύσονται 
Αγδῦ. 3. ἐνδοξασϑήσομ.] νδοξασϑησωμ. ἡ: καὶ ἐν π’. τῇ 
γϑατ. αὐτὰ] αὶ 75: Οορι. καἐν)2. μαύτῳ Ὡς. χαι ἐπι σασι τὴ 
ςρ. ἀντον (ῆς ρεΐπιο, δὰ εχ φοιτ. τπτασὴ) 9. εἰ ἐκ οπεπίδας ςορτϊε εὐης 
Οεογς. εἰ ἐν φμπὶδω: βοιο αι όκ’ κι Αὐτὰ. 1. δἰΐφυς. Απῃ. Εά. 

αὐτὰ τ" ---οᾷὐτῷ υἱἷκ.)} α Αἰκογιγιην εἰ 4ι15 [15 ἰηςοτασεης 6. α εδάδπι 
Ρεΐπιο, [δὰ εὰ {υρρίενίξς πιληυς τεςεπῖίος δὰ ςδίςεπι οοἰυπιπα, Ἅἶν ΠΠ. 
ὥρμασι) - αὐτου γ2, 128. Ατῦ. τ. 2. Θεό. Απη. 1. αἴίᾳις. 
Απη. Βα. ἐν τοῖς ἵππ.} «ἦν τοῖς ξτ») 111, 13ς. κ τοῖς τοῦ. 

ἵππ. αὐτῷ --ἶππ. αὐτῷ ἴῃ σοπι. 18] α δε εἴ αι ἐ)5 ἱηϊοτ)δοςηῖ 

54) ςς, 78, τού, το). Αγαῦ. 3. 
ΧΥΠΠ. Καὶ γνώσ.) κε Λίαπι ϑίδν. Οἴτζογ. εἶμι) , ς8. 

Οοπιρ. ἐνδοξαζομένου μου] 9 τοδοξαζομενος 72. εἰ ῆς, (εἀ α ἅτ - 
ὕσυϊο, ϑίαν. Οὐἶγοξ. καὶ ἐν) αἷν γ2. α καὶ Θεοῦ. τοῖς ἄρμ. 
καὶ ἵππ.) τἀσὴ τὴ τρατΗα ((ς) γ2. ἅρμασι) Ἔ ἔμ: Αγπλ. 1, 

αἰΐφυς. Ατττ. ἘΔ. ἵπποις] τοις ἱππ΄ 132. ρῥΓατηϊτυπῖ ἐν τοῖς 1 ς, 
τό, 19, 2ζ) 32, ζ2,) 58, 74) 79) ὃς, τος, τοϑ, 130, 134. (οπιρ!. ΑἹά. 

(αι. Νὶς. Αστι. 1. αἰϊΐΐφυς. Απη. ΕἘά. εἰ ἤς ἴῃ ἀνιοῦιις ἰοςΐβ 37. 
Παθεῖ ἐν τοῖς πιᾶγρο Χ. ρεαπλτι ἐδάοτι (Ὁ Χ εἴ ἴῃ ομαγαές. πηΐποῦε 
ΑΙεχ. ο, αὐτοῦ] ροίξ, απο νοζεζῃ Ἰπάθτον (ραϊΐυισι, φιλῇ αἰϊαφυϊά 

Διῆξι εταίωπι, ς9. 
ΧΙΧ. Ἐξηρε δὲ 15} εἰ εγτωῦκε οβ Ασπὶ. 1. αἰϊᾳφιιε. πη. Ἑά. 

τὰῷὸὁ Θεὰ] αὶ 37) ἴος, 132. Οἷξ. ἰἰϊ, 410. τῆς σαριμδ.} α 37. 
Τὴν παρεμβολὴν 1οζ. ἐχέγοίππε Ογρε. καὶ ἐπορενϑὴ] και ἐζε- 

πορευϑὴ 19. τοίεῶκε οἱ ακίενε Οὐοτγρ. ὄπισϑεν)] οπισϑίιων 32. 
ἝἭ αὐτῶν 1ς,) 37. 72. δἷᾶν. Οὗἶτγογ. Αγαῦ. 3. Οεοῖξ. -Ὁ ἰάσηι ἃ Χ 
εἰ ἰπ οἰασγαέζ. πιίποσε ΑἸεχ. ἐξῆρε ΝΣ εἰ «τοῦα οἱ Ἀττι. 1. 
αἰΐφυε. Απῃ. Ἑά. δὲ καὶ] α καὶ 16, ς4,) 73, 77» 130. καὶ υποὶς 
ἱποϊυάϊε (πίδστυπι {οἱ}. δ Ἑάϊτοσε) (αὶ. Νίς. αὐτῶν 13} αὐτῶν 
τῶν νιῶν Ἰσραηλ 19, 1ο8. καὶ ἔξη εὐπὶ 144. α (2. ὀπισωὶ 
ϑπισϑὲν 1.7 19) 7535) 108. αὐτῶν 2] κα 7ς- 



κ, 

Απιδτ. διὰ μέσης Ἐυΐ. Ἰ. ς. 

Ἐ ΠῚ] 

ρεμξολῆς τῶν Αἰγυπ]ίων, χαὶ ἀγὰ μέσον τῆς πταρεμξολῆς Ἰσραὴλ, χαὶ ἔφη" καὶ ἐγένετο σχότος 

χαὶ γνόφος" χαὶ διῆλθεν ἡ γύξ' χαὶ οὐ συνέμιξαν ἀλλήλοις ὅλην τὴν γύχτα. 

Μμωυσῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν' χαὶ ὑπήγαγε Κύριος τὴν ϑάλασσαν ἐν ἀνέμῳ νότῳ 
βιαίῳ ὅλην τὴν γύχτα, χαὶ ἐποίησε τὴν ϑάλασσαν ξηρᾶν' χαὶ ἐσχίσϑη τὸ ὕδωρ. 

Ο Δ ΟΣ. 

ΚΕΦ. Σιν. 

ἜἘξέτεινε δὲ χι. 

Καὶ 22. 

εἰσῆλθον οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ εἰς μέσον τῆς ϑαλάσσης χατὰ τὸ ξηρόν" χαὶ τὸ ὕδωρ αὐτῆς τεῖχος ἐχ 
ρ. "͵ »“᾿͵ 9 3 [4 

δεξιῶν, χαὶ τεῖχος ἐξ εὐωνύμων" 

59 Ὅ.0 9 ΄ 9 δ ΄ 

μάτων αὐτῶν, χαὶ ἤγαγεν αὐτοὺς μετὰ βίας" χαὶ εἶπαν οἱ Αἰγύπ]ιοι, φύγωμεν ἀπὸ προσώπου 
σραὴλ, ὁ γὰρ Κύριος πσολεμεῖ περὶ αὐτῶν τοὺς Αἰψυπήίους. 
» ᾿ς, »“Ὅ, ,.»ἤἢἤἢ δπ" Ν ΄ “393 ’΄ Ἃς “δ ᾿ς 9ῳ3 4 Ν 

ἔχτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, χαὶ ἀποχαταςήτω τὸ ὕδωρ, χαὶ ἐπιχαλυψάτω τοὺς 
᾿ ν ᾽’ Ν ἰὲ ΟΝ ρϑ δϑδεῬ"νμπ Ἃ ΄ 

Αἰγυπ]ίες, ἐπί τε τὰ ἄρμαϊα, καὶ τς ἀναξάτας. ᾿Εξέτειγε δὲ Μωυσῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν ν ἄ- 

ΧΧ. ἘΤοίμπηι σοπηπια κα 'ἰπ ὑπὸ ἷ. 37. εἰσηλθϑεν] εἰσηλϑον 520, 
32, 74) τού, 107, 134. (δῖ. Νῖς. ἀνὰ μέσον τι --ανὰ μέσον 29] 
Α Ἀἰτεγιῖγα εἴ υ85 115 ἱπιεγίασοπὶ 14.) 53») τος. τῆς παρεμᾷ. 1] 
ΑΙ. Αἰγυπῆ.] ἐναντίων 72. τῆς παρεμξ. 2] α 75, τος. 
Ἰσραὴλ) τα ἴσρ. 19. τῶν υἱῶν ἴσρ. 37) 52, 53) 70 τος. ΑἸά, αν. 

Οἰἶγος. εἴ ἢς Ογγτ. ΑἹ. νἱϊ, ρατῖε αυατῖα, 1.2, δὰ 1] υὐ ναῖ. καὶ 

ἔξη] ΑΙ], Χ, τό, 18, 25, 29, 30) 37) 52) 54) 55. 56, ς7, 58, (9, 
64) 71) 72γ 73» 74) 757 70, 78, 85. τος, τού, 107, 118, 130,.132, 
124. ΑΙά. (δῖ. Νὶς. (ορί. δῖαν. Ατωῦ. 1. 2. 3. Αὐτὰ, σ᾿ 41Π140ς. 
Ἀπ. Ἑά. ὑπο! ἱποϊμάϊε ΑἸθχ. κα φυοφὺς Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ργϊπιᾶ, 

86. νυἱῖ, ρατῖε φιατῖα, 12, 1:4 Βαδεῖ 4110]. ἐγένετο] γμὴξ ἱπέεν. τὸς 
Αταῦ. 1. 2. σχότος καὶ γνόφ.] γνοφ. καὶ σχκοτ. ὟἾ], Χ, τς, τό, 

18, 10) 23) 29, 54) 59) 64) 73) 77 78) τού, το), τοϑ, 130, 134: 
Οοπρὶ. δι. Νίς. .α Ογύ. ΑἹ. 1, ς. υἴζοφις, ες μαθεῖ ΔὉ]., πόμα 
ε! εαἰδρο Αταθ. 1. 2. ἡεπεσγι ἱεπεύτγίοοψεε Οεοτγρ. καὶ διηλϑ.] 

διηλθὲ δὲ 37. ἡ νὺξ] -Ἐ μα Οεοτς. ἀλλήλοις] αλληλοὺς 
(Ως) 132. ὅλην] α Οθογρ. 

ΧΧΙ. Τοῦιπι οοπισα,, 3. ἐξέτ. δὲ} , δὲ Οορί. Οεοτρ. 
εἰ εχίεπάϊϊ Ατηλ. 1. αἰΐᾳιθ. Αστῃ. Εά. τὴν χεῖρα) τὰς χειρας 

1321. “ἔ ἄντου τς, ς8, 72. ΑΓΔΡ. τ. 2. Αττη. 1. αἰϊϊΐφιθ. Απῃ. Εά. 

“Ἔ Ἰάεπι Ὁ Χ εἴ ἰι “μαγαέξ. πλίποσε ΑἸοχ. -Ἐ Ἰάεπὶ Εοπΐ, ᾿ἰ, 92, [δὰ 

Ποη ἰΐ, 93. χαὶ 15] α 131. ὑπήγαγε] ἢς ἰπ τπὸ ἰοςο, ὑεὰ 
αἰϊῖεῦ ἴῃ 4]10, 37. 

(πρὶ. δι. Νὶς. Βαί. ἱῃ Οἱ. Νίς. ἱ, 710. 
Κύριος] Φέεμς στπὶ ἀγίσυϊο (θογρ. 
τὴν ϑάλ. 25] ἐμά 8 γτ. τὴν ϑαλ. ἐν ἀνέμῳ} ἐν ἀνέμὼ τὴν ϑαλ. 
γΔ. ἔπι τὴν ϑαλ. ἐν ἀνέμω ζ9. ἐπὶ τὴν ϑαλ. ἀνέμω ἴῃ ἴοχαι, δά 
ΠΥΔΓΡῸ τὴν ϑαλ. ἐν ἂν. Γεζαπτ πλᾶπι 130. κ ἐν 14.) 16, ςς, 74) 7) 

γ.. Ἑυΐ, ]. ς. αὐτόφυς. ὅνγ. ὅλην τὴν νύκτα} ολὴν τὴν ἡμέραν 
μλθεῖ πιᾶερο ς7. ολὴν τὴν ἡμερᾶν Χαὶ ΠΊΔΓΡῸ ὃ. ϑαάλασσαν 45} 
ἐμά ϑδγτ. πσιαγε ἐμά Ὁ οτρ. ἐσχίσϑη) διισχισθϑὴ ΝΤ], Χ, 14) 

16, 18, 2ς) 30, 32, ζ2) {45 ςς) τ6, ς7, 59) 64) 71) 23) 76, 77, 78) 
118, 120. (οπιρὶ. ΑΙεχ. (αἵ. Νῖς, 

ΧΧΙΊ. εἰσῆλθον] εἰσηλθοσαν 8, 72. διῆλθον Ευΐ, 1, 92. 
οἱ υἱο}} κα οἱ 37) 9) 1οζ) 132. εἰς μέσον] κα εἰς τος: κα εἰς, (δά ἐν 

δά ϊάϊς πλᾶπιιβ γεσε ΠΟΥ 'π το ἰοςο, ἐεά πὶ αἰϊο μαῦδεῖ υἱ Καῖ. 3). εν 

μέσω τ4.,. 16,2 3) 325) ς2,) 27) 108, 130, 131. (αἴ, Νὶς. ἈποπγΥπΠΊ. 8Ρ. 

αὐτῆς] αντοις 11, ΝΗ, Χ, τς, τό, 

18, 25) 29; 32» ἴῃ ἀμ ΌῈ15 Ἰο018 37, 54) ς 5» 6ύ, ς7, 58, ς9, 64) 72, 
γ4ᾳ, 76, τού, τοῦ, 118, 130, 131) 1329) 134. ΟΟΠΡ]. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς, 

Ευΐ. 11, 92. Οτὶψ. ἵν, 141. Ογτ. ΑΙ, τὲ (δῖ, ΝιΙς. 1, 7214. Ὑδοοάογεῖ. 

ἴθ (αι. Νῖς. ᾿, 7χγι1. Αποηνηι. Δρ. Απηδγ. Οορῖ. δῖαν. Οἰἶγορ. (σθοιν. 

Οοπίες οοση. 29. α Ασὰῦ. 3. Αἴπι. 1. 8]11416. Απῃ. Ἑά. 

χοὸς 19} ἐγεένετὸ τ. 53.) (6. -τ- ,πῆα οὶ ϑῖαν. Μοίᾳ. 
ἜἝ αντῶων τς. ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. Αγην. 1. (σεοζρ. 

129. Οτὶσ. ἱ. ς. Αγαῦ. 3. Αἰπτῇ. τ. δἰαυς. Αστῃ. Ἐα, 
τῶν τς. Αταῦ. 2. Αττῃ. 1. 4]11α6. Αστη. Ἐά, 

ΧΧΙΠ. Καὶ κατεδ.} κατεδ. δὲ ΝΤΙ, Χ, 14, 1ς, τό, 18, 19, 2 Ὁ» 

829; 30, 32, ἰῃ ἀσοδιι8 ἰοςῖ5 37) 52) 54) ας) ςύ, ς 7) ξ9,) 64, 73, 74γ73» 
γ6, 77,8. 8ς, τος, 1ού, 107, 1οϑ, 130, 134. ΟΟπρ]. Αἰά. ΑἸεχ. (ας. 

Νις. Ο(ορῖ. διαν. σέο. Ασγγγθηὶ (οάϊςες τυ]. Απῃ. Ἐὰ. -Ἐ ἐἰος 
ΑτΆΌ. 1. 2. εἰσηλλον} εἰσηλῖγεν ἘΠ, 29. εἰσηλϑόσαν τού, 107. 
μαθεῖ υἱὐ Ψαῖ. 1εἀ ἴῃ οπκταέζ, πίποτε, ΑἸοχ καὶ 3] ΎΙΙ, ᾿ς, 19, 

ἢς ἴῃ 'ηὸ ἰοζο 37. 

τεῖς- 

δεξιῶν) 
τεῖχος 2] αὶ 82, 

εὐων.} -“Ἑ ἂν- 

Καὶ χατεδίωξαν οἱ Αἰγύπη]ιοι, χαὶ εἰσηλϑον ὀπίσω αὐτῶν χαὶ 
“6 ΄᾿ ς 3 ᾽’ ρ » ᾿ 7 

πᾶς ἵππος ῷαραω, χαὶ τὰ ἄρματα, χαὶ οἱ ἀναξάται, εἰς μέσον τῆς ϑαλασσης. ᾿Ἐγενήνη δὲ 
9 ρ ρ “ ςε "“᾿ ») 17 ’ ὃ} κς- δ ΝἍ φ 9 », 3 ΄ Ν 

ἐν τῇ φυλακὴ τῆ ἑωθιγη, χαὶ ἐπεδλείψε Κύριος ἐπὶ τὴν παρεμξδολὴν τῶν Αἰγυπ)ίων ἐν ςύλῳ πυρὸς 
᾿ς ' ’ ᾿ ᾿ 5: ̓  ν “ῳ νι. δ 3 ᾽΄ "ς ΄ Ὰ Ψ ἰδὲ 4 

χαὶ γεφέλης, χαὶ συνεϊάραξε τὴν παρεμξολὴν τῶν Αἰγυπ]ίων. Καὶ συνέδησε τὰς ἄξονας τῶν ἀρ- 

ἀπήγαγε 32. ἐπηγαγε ζ45) ςζ, ς6, 82, τος, τοῦ.. 

συρος καὶ νεφελῆς 120. διαθεῖ ἐδάδῃι πλᾶγρο ςύ. 

α πῃ. τ. αἰἴχυς. Απῃ. ἘΔ. 

23. 

24. 

8: 

Εἶσε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν “6. 

27. 

717) 7.776, 78, 128, 121. (ορῖ. ΑγΆΡ. 1. 2. Ἄττῃ. τ. Π4υς. Ατηι, Ἑά. 
πᾶς ἵππος) πασὰ ἢ ἱππὸς ΝἾἼ], Χ, τό, 18, 19, 25, 29, 30, 32) ἰπ 

ἀμιοῦιις ἰοοῖβ 37, ς2) 53, 54» 55) 57γ 64) 71) 72) 74) 78» τος» τοῦ, 107, 
1οϑ, 118, 130) 134. (ὐοπηρὶ. ΑἸ]ά. ΑΙεκ. ὥς, [δὰ ἡ υἀποὶβ ἱποϊυῖ, (δῖ. 
Νίς. καὶ τὰ ἄρμ.} κα 132. κα καὶ αεοῖζ. -Ἐ αὐτοῦ τς, 72. 
Αταῦ. 1. 2. 3. Ασγ). 1. δἰ ἴφις. πη. Ἑά. οἱ αἰνα8.} -ἰ καὶ 
εἰσηληον ὑποὶδ ἱποϊυζιπι Αἰεχ. -ξ αὐτου τς. Ατδῦ. 3. Ατπὰ. 1. αἰϊὶ- 
416. Ατγηγ. Εά, Οεοῦρ. κα οἱ Αγπ]. :. αι}. Αγη. Ἑάὰ. 

ΧΧΙΨΝ. ᾿Ἐγενήθη δὲ] εγενέϊο δὲ Ν]1. εἰ ,αξανι εῇ Οεοτρ. Απτὶ. τ. 
ΔΙ Πἴφυς. Αττη. Εά. ἐν 1} κα ἴῃ ὑπὸ ἴοςο, δὰ μδβεῖ ἴῃ ᾽ῖο, 37. 
καὶ ἐπέδλεψε] καὶ κατεδλεψε γ6. καὶ εἰσεδλεψε 19, τος, 1οϑ, 118. 
εἴ ἄς ὙΠεοάογεῖ. ἰῃ Ἑαϊδοης, ἱ, 1147, {πὰ ἐπεδλεψε ἰπ πὸ (Οοήϊος. 

καὶ ἐπεξαλεν 64. α καὶ Οδογρ. Αγπι. σ. αἰΐχυθ. Ασα. Ἑ4, ἐπίδλ. 
Κύρ.] Κύρ. ἐπεξλ. ς3. ἐπὶ τὴν] εἰς τὴν 1], Χ, 14) τς, 16, 18, 

25). 30, ἴῃ ἀποῦιι8 ἰοοὶβ 37, 52.) 54) ας» 57) 58) 59) 64, 72) 74» 75» 76, 
77. 78) τος, τού, 107, 108, 118, 128, 130, 131) 132, 124. ΑἸά, ΑἸεκ. 

Ἑυ. 1, 238. Ὑπεοάοτει. 1. ς. θοῦ. τῶν Αἰγ. 13] “ΖΦ χρεὶ Ἵυηι 
Ὁ ουΪΟ θοῦ. τῶν Αἰἷγ. τ᾿ --τῶν Αἰγ. 2.7 α αἰκεγυίτα εἴ αυξ ἰϊ5 
ἰηϊειασεπὶ (4. τὴν παρεμβολὴν] ῥγαεπλϊττῖς Κύριος ἴπ ἅπὸ ἴοζο, 
{εἀ ποῃ ἴπ δῖος 37. τῇ παρεμξολὴ (ῇς [ἰδτατ! εχ ἄγῃο [ἰΐεγα ν ἢπα- 

}}5 ίξιρε εἴδησυμπῖ δοσθηΐηπη οἰγου πη) ῆσχυιη} 82. καὶ συνετάραξε] 

καὶ συνέταξε ({ις, εχ σοπηροπάϊο ἰοτΆπ μαι ἱπίο εξ ο) 7γ2. κα οὐπὶ 
44. τος. τῶν Αἰγ. 25] αὐτῶν ΑἸά, 51ν. Οἴἶτορ. “εν συλω 

ΧΧΝ, Τοίμηι ςοπηπια αὶ 'π απο ], 37. τοὺς ἀξ. τῶν ἀρμ.} 
ὄντας ΑΤΑΌ. 3. τ΄ ἄρ. αὐτῶν] τῶν ἀρμ. αὐτου 131. αὕντων των 
αρμ. 72. α αὐτῶν τος. ἤγαγεν) γεν τς, ςς, ς8, 73γ) 7ς. ΑἸεχ. 
γον τος. τὴ Αγ. 3. διδεῖ ἴῃ πιπηοῖο μἰ γα] διαν. Οἰἶτορ. 
καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον 37. 53, ςύ, ς8, 72, 7:» τος, 132. κ καὶ Οεοτρ. 
ΑΥΠῚ. 1. αἰἴάυς. Απη. Εά. φύγωμεν) φυγομεν 131. προ- 
σώπ.] τε τρ. τος. πολεμεῖ) τοολεμὴ 132. τεοὶ αὐτ. τοὺς 
Αἰγ.1 τὰς Αἰγ. τεερὶ αὖτ. ΑἸεκ. περὶ] ὑπὲρ ΝΊ], Χ, 14) τς» τό, 

18, 19, 2ξ) 295) 30) 32) 375) 52) 53) 5) ξξ) τύ, ς7, ς8, 64, γ1) 72, 
73» 745 75» 7057 775) 789 τού, 107, 118, 128, 131) 134. ΟΟμρΡ]. ΑΙά. 

(αἴ. Νὶο. Ασπι. 1. δ ἴφιε. Ασγηι. 4. υπερ ργίπιο, {εὰ πηλῆυ5 ρΠΠηΔ, 
υἱ ν] εἴτ, ἐγαῆξ υ, εἴ ε Τυργαίουρπι, 121. τοὺς Αἰγ.] τοῖς Αἰγνπ- 

τιοις 77. ΑΙ4ά. κα τού, 1ο7. ργατητς οοπέγα (ορῖ. τὸς Αἰγ. 

-- τοὺς Αἰγ. ἴῃ. σοπη. 26] Δἰτοτυῖτα, εἰ 4085 15 ἱπιειαςεπῖ, Ὀἷς Τοτῖρία, 
τό. 

ΧΧΝῚ. Ὑοϊιπι σοπηπΔ αὶ ἱπ τπὸ ἰοοο 37. 
δῖαν. Ασπι. 1. αἰΐψυς. Ασηι. Εά, Μωνυσ.}) -Ἑ λαλεισον (Πς) τοις 
νιοις ἰσρ. καὶ σὺ τος. ϑαάλασσαν) -Ἐ καὶ ρηζον αὐτὴν 37), 59. 

ἀποκαταςήτω] ἁποχκαταςαϑητω ΝΙ], ς8. αποκαταςήσω τού, 107. 

αποχατάφησον 72. ΠΙΔΙΡΟ ἐπιςραφήτω ς7. νεπία! Οορί. τὸ 
ὕϑωρ] το νδ. ἐπι χωρας ς-8. ἀφμα αὐ ἰοζμπι εὐμς Αὐτὰρ. τ. 2. 3. «ἄ 
ἔρον ἐμ: ἀφια (ορῖ. ἀφια ἐδία 81αν. Οἰἴἶζγορ. ἐπικαλυψάτω] 

καλυψατω 53. επιχαλνψω 72. γεάεαί μιρεν Αταῦ. 2. ἐπί τε 

τὰ ἄρμ.} α ἐπί τη. ᾿. αἰΐφυε. Αγ. Ἐὰ. , τε (ορί. Αὐπηεηὶ 

(ὐοάϊςε5β δἰἴχυϊ. Ατπι. Εά, -Ἐ ἡδογε Αττα. 1. δΐφυς. Απῃ. Ἑά, 

χαὶ τοὺς ἀναθ.} καὶ ἐπὶ τοὺς αναθ. ΝΙ], ς2, τό, 64, ττ8. Οοπιρὶ. 
ΑΚ. ΑΙεχ. Ὁορῦ. - ἐογεπι Αττὰ. σ᾿ αἰαας Ασπῃ. Εά. 

ΧΧΨΠ. Ἐξέτ. δὲ} δὲ ορι. εἰ εχίεμάϊέ Αττὰ. τ. αἰϊϊχυθ. 
Ἀπη. Εά. χεῖρα) τ᾿ ἀντοῦυ τς, ς8, 72. Αταδ. 1. 2. 3. ΟἿοῖς. 

εἶπε δὲ} εἰ ἀϊχίε 



ἱ.» ἢ 

ΖΦ Ἑ 
ΚΕΦ.Χιν. 

λασσαν, χαὶ ἀπεχατέςη τὸ ὕϑωρ πρὸς ἡμέραν ἐπὶ χώρας' οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ἔφυγον ὑπὸ τὸ ὁ ὕδωρ' 

χαὶ ἐξετίναξε Κύριος τοὺς Αἰγυπτίους μέσον τῆς ϑαλᾶσσης. 

Ο ΔΟ  Σ. 

Καὶ ἐπαναςραφεὲν τὸ ὕδωρ ἐχά- 

λυψε τὰ ἅρματα χαὶ τὰς ἀναδάτας, χαὶ “σᾶσαν τὴν δύναμιν Φαραὼ, τὰς εἰσπεπορευμένος ὀπίσω 
αὐτῶν εἰς τὴν ϑάλασσαν' καὶ ἃἃὶ χατελείφθη ἐξ αὐτῶν ἐδὲ εἷς. κα Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπορεύθησαν 

διὰ ξηρὰς ἐν μέσῳ τῆς ϑαλάσσης" τὸ δὲ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐχ δεξιῶν, χαὶ τεῖχος ἐξ εὐωνύμων. 
“ γε7 ΄ . » Ν » “ιεν»ὔ » “ 2 . »" ᾽ ᾿) ΓῚ 2 

Και ἐρρυσᾶτο Κυρίος τὸν Ἰσραὴλ εν τῇ ἥμεῤρᾳ ἐχείνῆ εχ χειρὸς τῶν Διγυπτίων" χα! εἶδεν 1σ- 

ραὴλ τὰς Αἰγυπτίους τεϑνηχότας παρὰ τὸ χεῖλος τῆς ϑαλάσσης. Εἶδε δὲ ᾿Ισραὴλ τὴν χεῖρα 

τὴν μεγάλην, ἃ ἐποίησε Κύριος τοῖς Αἰγυπ]ίοις" ἐφοδήϑη δὲ ὁ λαὸς τὸν Κύριον, χαὶ ἐπίςευσαν 
τῷ Θεῷ, χαὶ Μωυσῇ τῷ ϑεράποντι αὖτ, 

ΤΟΤΕ ἦσε Μωυσῆς καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὴν δὴν ταύτην τῷ Θεώ, χαὶ εἶπαν λέγον)ες. ΓΑ σωμεν 
Υ θ ῳ 42 7 ) ᾿ [2 

τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξαςαι" ἵππον χαὶ ἀναδάτην ἔῤῥιψεν εἰς ϑάλασσαν. 
σχεπαςὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν" ὅτός μου Θεὸς, χαὶ δοξάσω ἀὐτόν' Θεὸς τοῦ πατρός μου, 

“,ε ΄ » » 

χαὶ ὑψώσω αὑτόν. Κύριος συντρίδων πολέμουρ' Κύριος ὄνομα αὐτῷ. “Αρματα Φαραῶ, χαὶ 

τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ἔῤῥιψεν εἰς ϑάλασσαν, ἐπιλέχτους ἀναθάτας τριςάτας' χατεπόϑησαν ἐν 

ἀπιχατίς") απικατέγαϑη το, 2. 32, 37, 1ο8, 118. (οπηρί. ἀαπο- 
κατιζ 14, 1ς9. 16, γ3. 74, 77, 78, 1ού, 1οῦ, 1128, 110, 134. ΑΙά. 

ἕνης γε! βοιίίφαε ταῦ. τ. 2. πρὸς ἡμίραν) πρὸς ημερας ([-) 
3. ρίεπε ροῇ δες νόζαα, ποῦ δυΐετη ΡοΙ͂ χώρας, ἀππίησυίϊε 130. 

Ἔ νίαν Οεοξ. ἐπὶ χώρας) ἐπι χωραν ς3, 74γ134.- “-Ἐ αὐῇης 
41. δίδν. Οὔἴτοζ. Ασπῃ. τ. δφυς. Ασσι. ΕἘἀ. ἐν ἴσο κι Αταῦ. τ. Δ. 
ὑπὸ τὸ ὅδ.) ἐπι τὸ υδ. 14, τό, 2ς, 32, ζ8,, 53, 44) 59, 71) 79 78, 
82, 110. (οπιρὶ. (αι. Νίς. εἰ ὥς εχ οοιΥ. (6.ΨἩ. οὐγαπι «φυα (ορί. 
4 7εεἰε ἀφααταπ Αἴτι. τ. εἰξίσυε. Απῃ. Ἐά, ἐξετίναξε) ἐξετεινι 

(4) 16, γ2. μόσον) εἰς μεσον 37, (3, ἐς, ςό, (9, 74, 7ς» τού, 
10» 134. ΑἸά. Αὐρ. ἄς, (δά εἰς ἴῃ «μαγεά!. αγΐποῖς, ΑἸεχ. εν μισὼ 
421. πῃ. τ. αἰὔφυξκ. Απι. ἙἘά. κατὰ μέσον ῬΠο ἱ, 4ις. τεῖϊι- 
τ Αὐξ. διϊθε ()ο τετηρογε ἰὰ Οοὐϊείδυς Οταςὶςα μέσον. 

ΧΧΨΝΙῚΙ. ἑπαναςραφὲὶν τὸ ὅδ.) ΠδΡεης ὁ ίοίυϊς ἰη ρεπιάνο ρίυταϊ! 
Ἀπη. τ. αἴνφυε. Απι. Ἑά. ἐκάλυψε} ἐπικαλυψε 18. καὶ 
τοὺς) α καὶ Οεοιγ. τοὺς εἰσπιπ.} τοὺς εἰσπορενομένους τῳ 1ξ, 
16, 32, 43, ς3,) 72, 76, 132. (ογηρί. ΑἸά. (αἰ. Νίς. εἰσπορενομε- 

γους 19. τοὺς ἐχπορενομένους 71. τῶν εἰσπορενομένων 7ξ. αὖ- 
τῶν] τῶν νιων Ισραηλ )ς. ἐδίωπε Αταῦ. τ.2. λαγασμεσι ἄστη. 1. 

εἷς τὴν ϑαλασσ.} αὶ )ς. Ἢ Μς Ἀτπεαὶ ( οὐΐςες αἰἰφυ!. Απη. Ἐά. 

καὶ Ὁ) αι χα Υ]Ι, Χ, 14, τό, 18, 2ς, 29) 30, 37, 52, ς4, ςς,) ς7, ὅᾳ; 
43.73.78, 8ς, τοό, 107», 118, 110, 111, 134. ΑΙά. Αἰεχ. (δε. Νὶς. 

οὐ κατιλειφ 9} πιωῦρο ουκ απιλειφϑη 37, 7. εἴ ἧς ΑἸά. ου 
κατιληφϑὴ 132. εἴ ἔς, ἰρά ἔωρεσ ἡ ρῥτίπιδη οἷ ε (ρειλίοτρι. 13:1. 
φουχ νπελειφϑη τς. ἐδὶ εἷς} οὐδεις 8ς. (οπιρὶ. 

ΧΧΙΧ. τὸ δὲ ὕδ.)] καὶ τὸ υδ. 109, 1ο8. Ατπι. 1. αἱϊΐφυς. Αππῇ. 

ἘΔ. φαοκία» «4κ4 Οεοτσ. αὐτοῖς} αὐτῆς (οιρ. α Αμπῦ. 3. 

γῆν. 1. αἰϊΐᾳυς. Απῃ. ΕἙά. διζιῶὼν) -ἰἮ ἡμὰς (Ώς) Ασα, ᾿. 

“Ἔ αὐτων τς. Απηεηὶ (οἀϊςες πηι]. ΑἸπῃ. ἘΔ. Θεοῦ. Αὐδῦ. :.ἕ 2. 3. 
τεῖχος 2] α Αταῦ. 1. Αππ.. τ. αἴϊᾳις. Αστιν. Ἐὰ, 1 ,4μἵμᾶα (9 ((εὰ 

υπεὶ5 ἱποϊυάϊττ) διλν. Μοίᾳ. εὐωγύμων} - αὐτων τς. ΑἰΔὉ. :. 
2. 3. ΑἸ. 1. δἰθᾳυς. Αππη. Εα. 

ΧΧΧ. τὸν Ἰσρ. ἐν τῇ ἡμ. ἐκ.) ἐν τῇ ημ. τχ. τὸν ἴσρ. τς, ςβ, 72. 
ἐν τῇ «μ. ἐκείνη ἐχ χ. τῶν Αἰγ.} ἐκ χ' τῶν Αἰγ. ἐν τὴ ημ. ἐχ. ςς. 
«αειρὸς} πιααίόκε Ατηι. τ. αἰΐίαυς, Ατπτῃ. Ἐά, τῶν Αἰγ.} α τῶν 

Χ, 14.) τς) 16, 18, 2ς,) 44) 64, 73», 74. 77. 78, 8ς,) τού, 10), 1οϑ, 
το, 134. Αἰεχ. δι. Νῖς. Αππῇ. 1:. αἷᾳις. Αππῃ. Ἐά. εἶδεν 
Ἰσρ.} εἰδὲ Κυριος (ἢς) ς3. εδὲν Ισρ. 37» δ» Ὄ δ κν 131) 112. ΑἸεχ. 
κὰ νιοὶ Ἴσρ. ΑΙ4. δἷαν. Οοοῖζ. τὸ χεῖλος] τὸ νδωρ γ8. ᾿δῤία 
οὑπὶ δτίςυϊο Οορι. ϑαλασσης} -Ἐ κατα το ξηρον τοῦ, 107. 

ΧΧΧΙ. Εἴθε δὲ 1σρ.} 71. α Ἰσραὴλ 72. καὶ εἰδὲν 72. καὶ 
εἰδιν σρ. ς3, ς6. Ογτ. ΑἹ. ν, 375: καὶ 'δὲν Ἰσρ. 37. (ομρὶ. Αἰεχ. 
ἐδὲν δὲ Ισρ. 82, 111. 132. τὴν χεῖρα τὴν μεγ.} καὶ τὴν Χ. τὴν 
μεγ. 71. πιαπμρ εἰ βοίεπι αν Οεοτς. ἃ) καὶ α ς3, ςὅ, τού. 
φ4καπ (ῃς) Ατῶῦ. 2. Κύριος-- Κύριον) κα υἱάπνυπι εἰ ιμα ἰὶς ἱπῖε- 
ἰβεεῶς Αγαὺ. 3. τοῖς Α'γΥ.] ἐχπεὶ Ἐξνρες Αἰτη. τ. αἰθαφις. Ασπὶ. 
Εά. ἐφοξ, δὲ) καὶ ἐφοξ. Ψ]], Χ, 14, τό, 18, 2 ς, 29, 30, 32, 37, 

(2) ζ3,) (4) ςζ) 47, 49, 64) 71, 73, 74, 73» 76, 78, 8ς, 1οό, 107, 
130, 132) 134. ΑἸΙά. ΑἸεχ. ὅδε. Νις. (γτγ. Αἱ, 1. ς. Οορὲ ϑδίαν. 

Απῃ. τ. δίς. Απῃ. ἘΔ, ὥς ρείπιο, (δὰ πυπς εχ σοχτ, ἐφοβθηϑὴ δὲ, 

͵ Ἑὰ. 1.υὐοϊῇ, 

ὁ λαὸς] α 3. ας ὁ Δ. ς. τὸν Κύ- 
ἐπίςευσαν) «τεά! ἐ Οεοίζ. τῷ Θε; καὶ 

ὃς Βεί. ἱ, 309, δὰ υἱ Καῖ. δϊ, ἃ ς, 47. 

α Μωυσῇ γα, τὸ6. 

46. α δὲ Οεοῖξ. 

ρι0}] αὶ Αιῦ. :. 4. 

Μ. τω Κύυριω και Μ. ες. 

καὶ Μ. τῷ ϑεράπ. αὐτοῦ αὶ 131. 

ἦσι) ε η8, 1. Τότε) καὶ 121. χαὶ τότε 82. δίδν. Οἰἶτος. 
111. ἢ..σιν ἀμδῦ. |{π|| ἐγαΐ. 134. ἡρεσὲ 30, ς3, 49, 76, 132. ἦσαν 
Οοτηρὶ. Θεος. οἱ υἱοὶ] οἱ Βαδεῖ ἔωρεα ἔπ. ς9. α θὲ )ς. τὴν 
φ). ταύτ.} ἴα πιπισγο βὶυτα!! Ασαι, τ. αἰΐφυς. Αται. Ἐά. α τὴν 
δίανυ. Μοίᾳ. 
57, 78. κε, Νὶς. ὥς, (δά πιαῦζο πηδηὺ τροεπῖί, τῷ Θεω οἱ, Ψαντις ' 

λεγοντις, 111. τω Κυριω καὶ εἴπ. λέγ. ς3,) τ6, 118. Αὐυρ. α τῷ Θ. 
Θεοῖς. εἶπαν) εἶπεν Βς. (ορῖ. εἰπὸν ς3, τύ, ς7) 9, 8. λέ- 

Ὑοντις] ας, 18, 19, 30, ς7, 40, 74, 76, 8ς, τοΒ, 128, 149, 131. 
(οπρὶ. Αταῦ. 3. Απῃ. 1. δίφυς. ἄστη. Ἑά, 

δηύθᾳυλ λέγων; 11. λέγειν 64, 74, 134. τὼ λέγειν 37, 133, ΑἸά. 
Αἴεχ. Αυς. Οοβῖ. εν τω λέγειν 82. Λιίσωμεν} Ασω μὲν ς9. 
Αἱεχ. ἵππον καὶ ἀναθ.} -- αντου τς. Αγδῦ. τ. 1. ἵππους καὶ 

ἀναξάτας (γε. ΑΙ. ἱ, ρᾶτῖε (ξουηάε, 281, (φἀ 4110] υἱ ναῖ, εφκο εἰ 
“φα ἐαπίε: ον ΑΠΏ. 1. αἰΐίφυς. Ασα. Ἑά. 

11. σκικαςὴς) - Κύριος τς. μον Ἶυριος (υρελίςτὶρῖ, τλληῦ τε- 

ςεὩϊὶ 110. - πεὶ δοιιῖκκ, Απῃ. 1. αἰΐᾳφυς. Απῃ. Εἀά. ὑπερασπὶ- 

εὴς Ρίαἰιες. Εἀ. 1, οἰματίην. ἐγίνετό μοι] πεϊλὶ γεὶε Ἰονείπκε 'ὰ Βτε- 

Υἱδῦ. Μοχζαδγδθίοο. εἰ ἢς ἑοεῖε ἰεχεδαὶ Αυρ. ριδπιυηὶ “ Αγ. 1. 
Αἰΐαυς. Απη. Ἑά. σωτηρίαν} σωτήριον Ῥίαϊιετ. Ἐκ]. 1, οἰπατίην. 
ὅτός) α ΡίΔΙοσ. Οτασουπι Εά. Νετοη. μὸν Θεὸς) Θεὸς μου Χ, 

ις,29, 131. Αἰεχ. 1,21. Αὐτῶν. ᾿. 2. δίδν. Ρίδϊ". Μς. Θεοῖς. ΦΕ ὸρ. 
ὁ Θεός μυ Ρίλϊιετ. ΕΔ, 1, οἰδπατῖς. α μὰ δίαν. Οἴἶτος. 

καὶ ϑοζ.) , καὶ Ατδῦ. τ. 2. αν. Ρίαϊτ, Μ8β. θθὸς 29} ρεαηιίκυις 
εἰ δῖαν, Ῥίαϊι. ΜΞ. Θεοῖς. τὰ παΐρ.] ραίγκπι ουπὶ ἀγιουΐο Αταῦ. 3. 
καὶ ὑψ.} α καὶ Ῥίλκετ. 1,λιίίημαι Εὰ. νεζου. δίδν. Ρίαϊ:. Μ9. 

11. Κύριος 4] ε΄ δοπίπς ἜθύοΡ. Ἐὰ. 1,υὐοϊξ. 
"τῶ νηὶ ποπέν ΖἘΛορΡ. ἘΔ. Γυάο]}. 

υἱ νἱἠεῖυτ, ρσίπιο 9. αὐτου 82, 202. 
ΙΝν. καὶ} , Οεοιξ. τὴν δύναμιν} οαπόηι ροίοβαίοε Οεοτς. 

2οιοθαι Αἰπτωειὶ (οάϊςες αἰϊαυϊ. ἐπιλέχτ.) εὐ ρυξζηϊξυης Αὐλῦ, 
;. 2. ἄναξατ.) ἐπιξατ. Ῥ(αἰιος. Οτς. Ἑά. 1,οἰμασίης. τρι- 
ςατ.} τ ῥχωτηῖπις Ρίδιτες. 1.δη. Εὰ. γε οη. τριγάτας" κατε- 
πόϑησαν) πῶερο; κατεποντισϑησαν ς7. τριζατας κατεποντισεν Ὑ]], 

Χ, 14, 16, 18, 19, 25» 29) 30, 32) 52, 53» 44) 66» 47» 48) (9, ὅϊ, 

όᾳ; ός, 66, όγ, όφ, γ1;» γ)3, 73ν 74, 74ν 765 78, 80, 8:, ὃς, τοο, 102, 
τού, 1:07, 1ο8, 118, 128, 1299» 130, 111) 134) 145) 146, 1ς1,) 12, 

144) 179) 180, 189, 190) 191, 192, 193, 1945) 199, 19ύ, 197, 200, 
201, 208, Δος, Δ2οό, λοθ. (οπιρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ. ἕδϊ. Νὶς. Ρίδίξεγ. 
Οτας. Εἀ. νεο. Ρίαδϊες. Οτες. Εἰ. 1,«οἰἰκτίης. Ρίλίϊεσ. 1.δἱ, Ἐα. 
Ψεοη. Ρίριιεσα 1.21. Νς5. φυάῖιος νεῖιΐα. Ηΐετ. Αυς. ὗὐορι. 

Ατδῦ. 4. ϑίαν. ϑίαν. Ρίαϊ:. Μ98. δῖαν. Ῥίαϊϊεσ. ΕἘὰ, “Ειορ. Εά. 1υ- 
ἀο!(. Απῃ. 1. δἰΐΐφυε. Ασπι. Εά. Οεοῦζ. τριζατας κατεποντησεν 43. 
ἰδδεῖ κατεποντισὲν {ΟρΡΓᾺ ταίυγλῃ 202. “ αὐτοὺς 71. εἰ ἰηΐεγρο- 
πυηῖ Απῃ. 1:. ἀἰΐίᾳις. Αὐπι. Εὰ. Οεοσα. ἐν ἐρυϑρᾷ 9αλ.} ἐπ 

ὃ" 

ὄνομα!) 
αὐτῷ] ἂς εχ ςοιτ. οἀ αὐτὰ, 

Βοηϑὸς χαὶ 

σέ 7, ς 

Φ 

΄ 
᾿ ἠ 

᾿ ΄ 

͵ 

κοι 

ΤΏΡΓΧΟ τῆδηι αἰΐα (εὰ 422: 2ν»ι8 

έ 

τῷ Θ. καὶ εἶπ. λέγ.) αὶ 14, τό, ἃς, 4, ς4,) 76, 73», 7. Ἢ ἡ 

τις 7. 

“7 

ἜΣ 2: 

. 
Υ̓ δ 

; 

κὐ - Χο 
ΕΝ : 



γ,) 

υ. {} 

. Γορὲ. ΔΥΌ. 3 

Ε, ΠῚ 

ἐρυϑρᾷ ϑαλάσσῃ, Πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς" χατέδυσαν εἰς βυϑὸν ὡσεὶ λίϑος. 
ἡ δεξιά σου χεὶρ, Κύριε, ἔϑσραυσεν ἐχϑρούς. Κύριε, δεδόξαςαι ἐν ἰσχύϊ' 

Ο. ΔΟ Σ. 

ΚΕΦ. χν. 

Καὶ τῷ πολήϑει τῆς 
΄ 7 Ν ε ΄ 9. 7 Νν 59 ΄ Ζ΄ 3 Ν ς Ζ 

δόξης σὲ συνέτριψας τὰς ὑπεναντίδς" αἀπέςειλας τὴν ὀργὴν σα' χατέφαγεν αὐτοὺς ὡς χαλάμην. 

Καὶ διὰ πνεύματος τοῦ ϑυμᾷ σου διέςη τὸ ὕδωρ' ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα" ἐπάγη τὰ κὔ- 
ματα ἐν μέσῳ τῆς ϑαλάσσης. 

» ξ΄ ᾽ὔ 3 ἃ, βῷ 

τὴν δεξιάν σου" χατέπιεν αὐτοὺς γῆ. 

γμδγεπι ιίατε Ῥίαϊτετ. 1,31, Ἐὰ. νεῖοαθ. Εἰἴῆς ὑπὺς (οὐεχ ΡίαΙ ΕΣ 

Ἷ ΑΙηΣ, 
Ψν, Πόντῳ] τῦοντος 81. ἧς πιᾶγξο ς7, ὃς. ἔς, υἱ νἱάσζυῦ, 'π 

ἰεχίυ, ὁρ. ρείαρως Ῥίαἰτετδ 1μΑιΐπα ΜΜ55. φυαίιοτ. Βτενίαγ. ΝΜ] ΟΖαγδΌ. 
,ει. Ῥ(κετ. Ἰ,λτ. Ἐά. 'νετοθυ. ἀγζαα Ατσὰθ. 3. κπαάὶς “ΖΕ ἕορ. Βε. 

Τλιάο!ξ, φγυΐμπσα Ατην. τ. 411αυ6. Αγηγ. ΕἘά. εὖ ροπίμ ΑΥδΌ. 1. 2. 
2οπίμ: εἰ ργοζεπάμπι Οφοτγρ. ἐκάλυψεν] αὐὀϊτοπάεγεπε “ΕκῖοΡ. Ἐά. 

[υάοϊξ, Αγσπι. τ. αἰϊΐφυς. Αὐτὰ. Ἑά. κατέδυσαν] κατεδησαν τό, 
ς2,) ζ9,) 775 130, 146, 2ο6. εἰ ὑταιγηϊτζειης Ασαθ. 1. 2. 3. εἰς 
βυϑὸν] ἐκ ιυιάος Αττη. 1. αἴΐφυς. Αὐτὰ. Ἐά.  δίαν. Ῥίον. 15. 
Οεονς. ὡσεὶ} φιαϊϊεν ἐξ ϑῖαν. Ῥίαϊιεγ, ΜΝ. λίϑος] ἰαρίάες 
ἍἌπῃ. 1. 

-ἍΊΙ. ἰσχύῃ) γοδοτε πὸ Οδεοῖν. σου 4. εἰδὶ 81ϊΑν. Οἴἶτορ. 

α Ὅϑοιν. χεὶρ, Κύριε] Κύριε, χεὶρ Οαι. Νῖς. α Κύριε Οξοτς. 
ἔϑραυσιν] α (Πς) τ4. ρεγάϊ δ Οορί, ἐχϑρές] δοδει ὑκόν 

. ΘΟ στ. 
ΜΙ]. καὶ] Θεοῖς. τῷ Ὡλῆϑ.] ἐν τῷ ολήν, Ῥίλίτεν, γαο. 

ἙἘὰ. Ἰιοϊδάγίηρ. συνέφρι ας] συνετρίζε 18, 30, 3) 78), 73) 108. 
ὑχεναντίους] ἰχϑρός Ῥιαιες. Ογῶς. Ἐἀ, 1οὐατῖπς. ἘΠ ΎΚος Ἔυορ. 
ἘΔ. Ἰλιάοι, Οεοις. ἀπέςειλ.} ἐξαπεςειλ. 32. εἰ Ρυβετηϊτταης 
Ἀϊδῦ. 1. 2. τὴν ὀργήν ἔγανι ζωγογὶς Οδογς. κατέφ.} και 

χατιφ. Χ, 10, (Ὅ, τ9, 64, 6γ, 72) 74ν 75. 82, 1345 1094. ΟΟΙΏΡ]. 
Αἰεχ. Ῥιατεν, τας, ἘΔ Ψέτου. Ῥξεγ. 1δτ. Ἐαὰ, ψέτου. απο 
Ἴ.ἱ. Μ55. σοτυρίατεβ. Αὐρ. ΑἸ20. 3. Ἀπῃ. 1. αἷΐαυε. Απῃ. Ἐάἀ. 
Οεοτρ. ρυφηθῖς καὶ, θὰ ρῬυπέιι5 ποίδλτπι, 106. εἰ φέγδι;α δὲ 
Ἀταῦ. 1. 2. ὡς} ὡσει 14) 16, 18, 19) 25») 29, 32) 43») 529 53) 54) 

ςό, ς8, ςο,6ι,6ς, 67, 73» 74» 73. 78ν ὃς) τοῦ, 102, τού, τογ, 128, 

130, 131) 1324. 1406, 1ςῖγ 154) 162, 163, 1789) 1795) 189, 100, 192, 

193» 194) 195. 1096, 2ο0ζ, 2ού, 2ο8. (οπηρί. ΑἸά. καλάμην) 
καλάμη 67, 1η)8. (καῖ. Νὶς. Μβίρεϊα ἱρπὲς ῬΑ τοτ [,41, υπυ5 Ν8. 

ΝΠ. Καὶ] α 2οι. ϑ8ιἰάν. Ρίϊεεγ. Μ8. Θεοῦ. τὸ ϑυμ.-- 

ὅδ. αὶ δες εἴ 4ιι88 115 Ἰπεειαςεπῖ (4. διίςη τὸ ὕδ.Ἷ ἐξὴ τὸ νδ. 32. 
Οορι. κατεγὴ τὸ υδ, 2οϑ. ἴῃ ΠΌΠΊΕΤΟ οἴυγα! ΑΥΤ. Σ. 8]114ιι6. 

Ἅπιι. Ἑά. ἐπάγη 1] εἰ Ῥυβευηϊυπε ΑΥᾺΡ. 1. 2. ἐεῖχος] 

ἴῃ ὨΠΠΊΕΓΟ ῬἰΏΓΑΙ Οεογρ. ὕδατα ) τηᾶγρο κυματα ὃς. ἐπά- 
Ὑν 29] ργατητάς οἰ Οεοτγρ. τῷ κύμ.] και τὰ κυμ. 14, τό, 19, 
25, 20, 30) 32) 43) 427 53) 447 46, ς7) 49γὅ:, ός, 66, 67, όρ, 72, 

73.) 74.749 765) 779 785 80, 100, 102, τού, 107, 1ο8, 118, 128, 130, 
131, 134) 14.) 1406, 1517) 1525) 154) 1ό2, 163, 178, 1790, 180, 180, 

τοῦ, ἴ919, 1929) 193», 194) 1059) 106, 200, 201, 2ος, 206, 408. 
Οὐοπιρὶ. ΑἸά. (αι. Νίο. Αὐδρ. 1. 2. δῖαν. Μοίᾳ. ϑῖαν. ῬΩ]ογ. Ἐά. 
α δ ὯΠ0 Ῥ(ΑΙτετῖο 1αἴπο. ργϑτηϊπτυηϊ νεἶμεὶ Αὐτῃ. σ. αἰϊχυς. Αὐτη. 
Ἑὰ. τῆς ϑαλασσ.] πιαγὶ Ῥίαϊτετ. 1,41, Ἑά. Ψεοη. ΡΙΔ κοτε μι. 
Οοέϊοες αἰ φυΐ. 

1Χ. Εἶπεν] εἰ “ἰχὶε ΑΥαΌ. 1. 2. διώξας καταλήψομαι] διωξ. 

καταλειψωμαι (ἢς) )γς. διωξ. καταληψωμ. 208. ρεγψέφμαν, δονρ- 
2γελεπέῖαπι “ΕΠ άορ. Βα. 1ιάο! ἢ, μενγέφιαν εἰ τονπργελεπέασε ΑὙρ. 
ῬΙΔΙκοτὶ 1.31. ὑπὺ5 Ν5. Ατπι. 1. αἰφις. Ατὐπὶ. ἘΔ. σώέφιαν εοηι- 

φτελεπάεη; Ῥίαϊτετ. 1.41. Ἐἀ, νετοθῦ. -Ἐ αὐτοὺς Ῥίαϊτετ. Οτας. Βα. 
Ἅεζοη. ΡΙΛϊεν, 1,αἴ. Εά. Ψδγοη. μεριὼ] εἰ διοίάανε ΑΥΔΌ. 1.2. 3. 

Οεοζς. ἐμπλήσω] εἰ ἐιρίοδο ΑΥΔΌ. 1.2.3. “ αὐ “Με ΑΥΘΌ. 

τ. 2. Αττη. 1. δἱϊϊψυς. Ατη. Ἐά, ψυχήν] τὴν ψυχήν ΑΔ. ΡΙΩ]- 
τες. Οστας. ΕΑ. 1, οἱπατησ. εαρμὲ Οδογρ. οἰνελῶ] καὶ ἀνελῶ 
ῬΏΣο 1, 1.2. εἰ ἐἰρβγμαηι ἐίος Ἀγδὺ. 1. 2. τῇ μαχαίρῃ μου] εν 
τῇ μαχαιρὰ μὸν 32. τὴ μάχαιρα 14) τό, 18, ς8, ὅο, 73» 83.) 100, 

134) 146, 200, 201, 203,) 20ζ,) 2ο6. Οοιηρί. Α]ά, ἢς ρεΐπιο, {τὰ 
πίῃς ἡ ἔμρεγ ῥῶ εἰξ {υρταίςτιρξ. Π. τὴν μαχερα (ἢς) γς. τὴν μα- 
χαιραν κ.,) 202γ 208. ἡ μου ΑΠη. 1. κυριεύσει} χυριευσῃ, 100. 

Εἶπεν ὁ ἐχϑρὸς, διώξας χαταλήψομαι, μεριὼ σχῦλα, ἐμπλήσω 

Ψυχῆν μου, ἀνελῶ τῇ μαχαίρη μου, κυριεύσει ἡ χείρ μου. 
ἐχάλυψεν αὐτοὺς ϑάλασσα' ἔδυσαν ὠσεὶ μόλιξος ἐν ὕδατι σφοδρῷ. 
Κύριε, τίς ὅμοιός σοι, δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις, ϑαυμαςὸς ἐν δόξαις, ποιῶν τέρα]α.᾿ 

ϑ ΄ Ν " ’ὔ 

Απεςειίλᾶς τὸ “Ὡγευμᾶ σου’ 

Τίς ὁμοιὸς σοι ἐν Θεοῖς, 
᾿Ἐξέτεινας 

᾿Ὡδήγησας τῇ διχαιοσύγη σου τὸν λαόν σοὺ τοῦτον, ὃν 

ἐλυτρώσω: παρεχάλεσας τὴ ἰσχύϊ σου εἰς χατάλυμα ἅγιόν σου 
ξ 4 θὶ , 

μ Φ Ἥκεσαν ἔϑνη, χαὶ ὠργίσϑη- 

καταχύριευσει 32. «Ἐ αὐτῶν ῬὨϊο, 'π ὑπο Οοάϊςε, ', τς2. -Ἐ ἀϊοι 

Αγήνεηϊ Οοάϊοε5 αἰαὶ. Ασπὶ. Ἑά. ἐμ ἐἶος Αταὺ. τ. 2. πῃ. σ:. 

Ῥυσεπιϊτίθης δ, ΑΥθῦ. 9. δίαν. Ρ(ἰτεσ. Μ5. Οοῦρ. ἡ χε] λἢ 
Ρ(αίτετ. Οτας. Εά. Τιοϊμδυίηρ. 

Χ. ᾿Αγπέργειλας] «πεξειλα (ῆς) Χ. ἀπέρςειλεν ΡΕῆτεν. Οτδς. ἴ,ο: 
(πατίησ. ἴῃ Μϑ. ᾿ϊςεῖ υἱ Ναῖ. ἰη Ἐῤϊτίοπα. ργρυητιηῖ εὐ ἐμ ΑΥΔΡ. 

1. 2. ἐκάλυψεν] καὶ ἐκάλυψεν ΝἿΙ, Χ, 18, ὅτ, 82, 8ς, 120. 

Ρί(αἴϊεγ. τας. Εά. 1 οὐματίηρ, ΡίΔ τε 1,41. (οάϊςε5 δἰΐφυὶ. ΡΠ το. 

1.1. Ἑὰ. Νέου. Αὐδῦ. Αὐρ. Αἰ. 1. 2. 3. ΖΕ ἶορ. ΕΑ. Τλιάοϊξ, 

Ἀπῃ. 1. ἰἴφυε. Αττη. Εά. Θεοῦ. ργϑτζηϊες καὶ, [δὰ υποὶς ἰποὶυ- 
ἴχπι, ΑΙοχ. ἔδυσαν] φγατηϊταπι εἰ Αχαρ. 1. 2. -Ἐ απ ὑπηῆπι 

Αταῦ. 3. "πο 7 ῬίΑΙ ΟΣ 1,Δῖ. ἀπὰς Μϑ8. μόλιξος] μολιξδος 

14, τό, 2ς, 30, 32) 43, 56, 64, ὅς, 67, 69, 752, 73) 74. 77» 78» 8 ς, 
τοῦ, 1οζ, τού, 1ὸ7, 1ο8, 120, 134») 145) 1469 τς!, 1ζ2, 1ς4. 163, 

180, 10, 101») 1029 193») 1095, 106, 107, 20Ο, 201, 202, 206, 

Οὐμρ]. ΑΔ, Ολς. ΝΙς. μολυΐξϑὸς 18, ς2, ς95) 66, )ς, 8ο, 8:1, 1δ2, 
194) 203, 50 ῖ, ΣόΒ, ἴπ Πυγπδγο ΡΙυ18}} Θεοῦ. ὀ ἐν ὕδατι σφοδρῷ] 
ἐν υδ. σφοδρὼως ςς, 146. 180, 201, 2ος, 2οδ. ἐπ σφάαγε υαἱϊάαρε 

ῬΏΚΕεν. 1.κ1-. Ἐὰ. Ψετοα. ἐπ ἀφιεὶς νελσπιοπεδμς Ἄτπι, τ. αἰΐσυς. 

ΧΙ, Τίς 15) - ἰγίην Αταῦ. 1. 2. 

α Αἰτεσυῖτ. οἵ φᾶς ᾿ς ἱπτεγοθης ς 4. σοι 15] σε 190. τίς 25] 
δὲ φμῖς ΑΥΔΌ. 1. 2. ἀμὶ φμὶς Αττῃ. 1. αἰΐφιε. Απῃ. ἘΔ. Ὀεογρ. 
δόγίοις εἰς (ἃς) Ῥίαϊτεγ. Τ1,2ι. ἘΔ. Ν ἐτοη. ψαυμαςὸς) ϑαυμαςῶς 

10), 81) 83) 162, τοό, 2οο, 2ος. 2ο6ὅ. (οπηρὶ. ρυγιηττυπης δὲ “κ 

Ἀ1ΔΡ. 1. 2. ἐν δόξαις) ἐνδοξως 18, 10, 29, 30, 66, 6γ, 72, 81, 

ὅμοιος τ"----ὅμοιος 2] 

. 83, τοῦ, το), 131) 145) 146, 178, 180, 193. 196, 201, 202, 2ος, 

Δοὔ, Δοϑ. Οοπιρὶ. δίαν. Ῥίαϊιεγσ. Μ8. δίαν. Ρίαϊτεγ, Ἑά. εἰ ἢς εχ 
ΟΟΙτ. ς6. ἐπ γίονϊα ΑΥδΌ. 3. δῖαν, Αὐπιὶ. 1. δ΄ !4υ6. Ασπτη. Εά. 

«σοιῶν) εἰ ζαείσης Αταδ. 1. ῷ. εγβεῖξ Ατδῦ. 3» ἐπὰ ἤσπα 
ἐ; πιϊγασμΐα Αὐτηδηὶ ( οαΐςε5 δἰ χα. 

ΧΙ]. Ἐξέτεινας} ἐξέτεινες Ῥίαϊτοετ. Οτας. Ἑά, ἐοπατης; Ῥτα- 
τηϊϊτυηϊ δ᾽ ΑΙΆΡ. 1. 2. κατέπιεν} καὶ χατεπ. Χ, 32, ςό, γ4, 82, 

121, 134. ΑΙοχ. (δῖ. Νὶς. Ῥίαδϊιεγσ. σας. Εά, Ψέγοη. Ρίβίϊεγ, σας. 

Ἑά. Γοιδλαήης. ῬΙΔΙ τεσ 1,δῖ. Μ155. ῬιαἸεγ, 1.41. Εά. Ψεγοη. ΖΕ Πίορ. 
Ἑά. 1υάο]ξ. ΑταΡ. τ. 2. 3. Αση). σ᾿ αϊΐσυς. Ατπι. Ἑ4. θεοῖσ. γ5] 

ἢ Ὑὴ Χ, 14.).30, 32) 5.4, τῷ, ξγγδι, 74») 129.) 130, 134. Αἴοχ. ΡΏ!- 
τεγ, Ὄγας. ἘΔ. ᾿μοιμαήπρ. 

ΧΙ]. Ὡ δηγ.1 Ργτηϊ πὶ ἐξ Αγαθ. 1. 2. -Ἐ ἐϊος ΣΕ τΗορ. Ἐά. 
Το]. τῇ δικ. τ ἐλυτρώσω] τὴ δεξιὰ σε ταυτη, ἢ ἐλυτρώσω, τὸν 
λαὸν σπ τοῦτον 72. τῇ δικ. σου} Ῥγαπηιτῖς ἐν τὰ δ Χ εἴ ἴῃ οδιαγαῶς. 

Ἰηϊποσς Αἰεχ. ργβιηπῦς ἐν ῬΙΔΙ ΕΣ 1,Δἱ. Μ8. ὑῆι5. α σοὺ 1ς (. 
χα. 1. δαυς. Αστη. ἘΔ. κα οπιηΐδ Ρίδ]εσ. σγας. Εά. 1, οὐμλγίηρ. 
68 τοῦτον} α σα ῬΙΆΪ εν. 1,2. ἘΔ. ψετου. κα υπυπίαας ΖΕΠίορ. ΕΑ. 
Τιυάοϊῖ, Οεογρ. ἐλυτρώσω] εἰορ δὶ Αταῦ. 3. παρεκάλεσας] 
Ργαοτηϊέτυτς εἰ Αὐαρ. 1. 2. εἰ οοηβννια! ἔασι ΑΥαρ. 3. τῇ ἰσχύι} 
Ῥγαταϊαῖε ἐν τ Χ εἴ ἴῃ ομιαγαξξ. πλΐποτς ΑΙεχ. ἐν τῇ ἰσχ. Ρίαϊτεγ. 
Οτας. Ἐκ. ΤΙ δατίηρς. εἰς κατάλ. ἅγ.} ἱπ λαῤὶισεΐοπε γαμέϊα Ῥίαϊ- 
ἴεγ. 1,21. Ἐὰ. Ψεζοη. κατάλυμα) ρῥτατηϊτιηῖ δὐτουϊαπι δίαν. 
ΡΊΔΙ εν. Ἑὰ, Απῃ. 1. αἰϊΐιις. Απτῃ. Εά. τὸ ἅγιόν σου] (απέβια- 
εἰς (ςυπι αἰτίου ϊο) ἐμ 81δν. Ῥίαδϊτεσ. ΕἘά, Απῃ. 1:. αἰϊϊΐψυς. Αγηχ. Εἀ. 
τεοτρ. 

ΧΙΝν. "Ἡχουσ.Ἷ εἰ σκίνογεπέ ΑΥΑΌ. 1. 2. 

ὑπὺ8 Οὐάοχ. ὀ καὶ ὠργ.} α καὶ Οεοτρ. ὠργίσθησαν] οργισ- 
ϑησαν 2ο8. εφοβηϑησαν 9. Αἰεχ. ὥς πιλῖρο ὃς. ἢ ἴπ ἴΈΧΠΙ, 
[εὰ ἴῃ τοῦς. αἱ Ναῖ. Χ, 64. ὠδῖνες ἔλαβον] ὠδινας ελ. 146. ρῥτα- 
τηϊκυιϊ οὐ ΑΥΆΒ. 1. 2. 3. ΔΩ. 1. δἰ ἀἰοἷον «ορὶ! Οεοτρ. 
κοῦντας] κατοικονντὰ το. 

αἰζεκάεγπι (Πς) 1,8ἴ. 

καΪοι- ἧς 

κατοικουνῖες ὅς, 67, 194) 1975 202, 206. 

Ἢ ϑεξιά σου, ς. 6. 

7. 

ΨΩ 



Ε, {] 

ΚΕΦ. ΧΡ. 

15. σαν' ὠδῖνες ἔλαξον χατοικοῦντας Φυλιςιείμ. ότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Ἔδωμ, χαὶ ἄρχοντες 

18. 10. 

16. 

17. 

20. 

2 

ιν," 

[«-] 

Μωαδιτῶν- ἔλαδεν αὐτὰς τρόμος' ἐτάχησαν πάν]ες οἱ χατοιχδν]ες Χαναάν. 

Ο ΔΟ Σ 

9 ' 7’ Φ9Φ 35 9 ΄ᾷ, 

Εχιπεσοι ἐπ αὐτῆς 

τρόμος χαὶ φόδος: μεγέϑει βραχίονός σον ἀπολιϑωθήτωσαν, ἕως ππαρέλϑη ὁ λαός σου, Κύριε" 

ἕως ἄν σαρέλϑη ὁ λαῦς σὰ ὅτος, ὃν ἐχτήσω. Εἰσα[αγὼν χαϊαφύτευσον αὐτὲς εἰς ὅρος χληρονο-- 

μίας σου, εἰς ἕτοιμον χατοιχητήριόν σου, ὃ χατηρτίσω, Κύριε' ἁγίασμα, Κύριε, ὃ ἡτοίμασαν αἱ 

χεῖρές σου. Κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα, καὶ ἐπ᾿ αἰῶνα, καὶ ἔτι. Ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος Φα- 
Ν ΝΣ .“ ΙΝ, ᾽ ζά 2 ’ Ν᾿ 3 ἢ » 3 3 Ν 4 ἣν φῶ φ- 

ραὼ σὺν ἅρμασι χαὶ ἀναδάταις εἰς ϑάλασσαν, χαὶ ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς Κύριος τὸ ὕδωρ τῆς 

ϑαλάσσης" οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς ϑαλάσσης. Λαξδϑσα δὲ Μα-- 

ριᾶμ ἡ προφῆτις, ἡ ἀδελφὴ ᾿Ααρῶν, τὸ τύμπανον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, χαὶ ἐξήλθοσαν πᾶσαι αἱ 

γυναῖχες ὀπίσω αὐτῆς μετὰ τυμπάνων χαὶ χόρων. 

παντις οἱ χατοιχουντίς ((ς) ς3, 1οῦ, το). Οορί. οἱ κατοικοὺν- 
τις Ῥίαπετ. Οτως. Ἑά, Ψετοθ. δίς, ἰἰοεῖ ὠδένες ἱᾷ ομηηΐθο5 γα. 
ςεἰπῆει. Δ οππΠ ΤΠ  ΘοΌΣ ῬΕΙ εἰτογεῖη ἱεσευδηῖυν δὰ ἤπεπ οομ)- 
πιριὶς τ οἷ Φυλιρείμ)} Φιλισϑιειμ λοΒ. Φιλιρμὶμ ός, ης, τού, 
ἴς4. 192. (οπιρί. (ει. Νὶς. Φιλιγίμ Ρίδιιεσ. Οστας. Εά, Ννεζοη. 
Ῥ(αἰτεν. [μ21. Εά. νετοη. Αὐξ. δἷαν. Μοίᾳ. ῥά βέδμε Ῥίαϊπετῖ 1,λτ, 
Με. ὕορι. Οἴσησαα Αγνθηὶ Οοάϊοες αἰϊψυὶ. Απῇ. ΕἘἀὰ. ἀδόῥια- 
θα ((0) ὅγ.᾽. ρεαιτισυπὶ ἐκ δίαν. Οὗἶγος. ϑδίαν. Ρίαίιες. Ἐά, 

ΧΥΝ. Τότε) εἰ ἵκπς Αταῦ. τ. 2. ἵἴσπιυσαν) “ Μιβίπονεγαπι, 
ἰὴ εὖ, οὐπνγαιὶ " Αὐζ. ἐγεομεμεγνη! “(ἘΠορ. ΕΔ. 1Ιακίοϊ, 
Αὐυπιδεδηῖ ἰεϑίουςπι Αἰΐογυπι, ἐϑορυδήϑησαν, φυδπι Τοπιπιεοαξ 
Οτος. ΝγΩ͂, ἰὰ (δὲ. Νῖς. ἱ, γ)2:. ἤγεμ.} οἱ πγεμ. ιϑ, 111. φν 
{υρεείςτίρι. 190. καὶ ἄρχ. εὐτὰ (44. ἰη ςοπιδῖς} εἰ «εἰ δὲρ "γό- 
 (νβὲν ῥεὶπείβε! Ἀδραῤύσγωνε εἰ ῥαῤῥαπκιε; Οἴσπααν ΑΙΔΌ. 1. 2. 
ἀοχοντ.Ἶ οἱ αγχοντ. 18. τρόμος) φοξος καὶ τρομος 130. ϑιδν. 
Οὔἴτος, δίαν. Ῥίον. Με. ἡγώνοῦ οὐ πον Οεοῖς. τρόμος---τρό- 
μος καὶ φόδος ἰὰ οοπν. 19} α υἱίσια εἴ 4112 [εἰ ἰαϑετδοσως ς23. δἴα- 
δυΐκ Εἰς Οοόεχ ἰοεῖε τρόμος χορ φοδος ἰπ υἱοφυς ἰοοο. ἐτά- 
χρσ.} μεσπικυπε εἰ Ῥί(αἰτατ 1.4’. Με. ὑπῦ5. Οεοῖς. Χαναον}) 
Χαναν 81. ἔν γὙη Χαναδιν 9. ἐκ Ολακααι (ορι. δίαν. Μοίη. ϑίαν. 
Ῥαλίεσ. Εά. 

ΧΥΙ. Ἐπιπ.} ρεσεπικίυηι εἰ Αγαοῦ. 1. 2. Οδοῃ. ριειοῖς ἑκως 
“εγΥἱ ἕ α Αταῦ. 4. ἐπιπέσοι) ἐπιπῆσεν ζ9,) 7ςζ, 201, 208. 
ἔς (γν. ΑΙ. ν, 37.» (εὐ υἱ Ναι. αἰ. ἐπίπισε Ρίαποι. Οτἴσς. Ἑά, 
ψετοῦ. ἐπγεῖ Ῥίαϊιοτ. 141. Ἑά. νεῖοθυ. είς Ῥίαϊοετὰ 1.6ι. Μα. 
Ανοῦδ. 1.2. ἐπείδὴ ταῦ. 1. αὐτοὺς] αντοις 40. τρόμ. 
καὶ φόΦ.} φοξ. καὶ τρομ. ΝῚΙ, Χ, τό, 18, 2ς, 49, 30, 332, 43, ζ4» ς() 

ςό, ςγ, ς8, ό:, ὅς, 66, 67, 69, 71, 73, 735) 789 76», 77. 80, 8:1) 83, 
ἃς, τοῦ, 102, τού, 1079 τοῦ, 118, 128, 134, 14) 146, τςῖ, 145, 

178, 179. 180, 190, 191, 1929) 193ν 194. 10ς) 106» 1979 300, 308, 
4202, 103, 2ος, 2ού, 4ο8. (σπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. (κι, Νὶς. ὅγτν. ΑἹ. 
Ι. ς. Ῥίαϊιεσ. Οεως. ἕὰ. 1οεατης. Ῥίαϊιες. Οταες. Εὰ. νέου. Ρ. 
τε} 1.δὲ. Μ25. Ρίδϊιεσ. [3-. Ἑὰ, ναοη. Αὐζξ. 1υς. Οἰδἰαεῖς. δίαν. 
Ραιετ.. 4. 8ιαν. Μοίᾳ. Νόοῦ δυΐειι ἢϊς, (δὰ τθοχ μοῖξ βρωχ. σου, 
Ρίεης ἀἰηχυυηῖ ΑἸεχ. Ῥέαϊτετι! [,21. Μ55. Αὐρ. Ἰεὐς! (λίαν. μι" 
γἕϑε.} μεγιϑὴ 8:1, λοδ. ἂν μεγίϑει Ρίἰκες. Οεος. ΕΔ. 1,οἰδαεΐης. 
»αρπ μα πὶ: Ῥίαμετ. 1΄ᾳ1. ἘΔ. ναοῦ. ω᾽ πισρηπνόπε ΑτΑΌ. τ. 2. 

ἀπολιϑωθητ.) πιλῦρο χαι απολιϑωθεησαν ς86.ἁ  ονῖπε: ῬΆΪΙΕΣ. 
1.λι. Εὰ. νετοῦ. -τ ἐμὲ Θεοῖς. ἴως τ᾿ --ως 29} α 8 επιις. εἴ 

48 ἰΐς ἰωηϊεδοεηῖ ς 1. ἕως 15] ὡς αν Υ]1, Χ, 14, 16, 18, 29, 

80, 33) 43» 44, 68) 66, ς7, (8, ςο,6ότ, ὅς, 66, όγ,6ο, 72, 23» 74» 7 (» 
)6, 77. γ8, 8ο, 81, 8ς. τοῦθ, 102, τού, τοβ, ι18, 128, 129, 130, 

12... 14ς, 1426, τς, τς2) τό2, 163, 178, 1795) 180, 189, 190, 191) 195. 

105) τοῦ, 197, 200, 201, 202) 203, 2ος, 2ού, 208. Οοιφρὶ. Αἰά. 

ΑΙεχ. (δῖ. Ν!ς. Ογτγ. Α]. ν, 37)ς. υἱἱ, 293. Ρίηϊεεσ. τως. ἙΕά. 1.9- 
ἰἰασίης. ἕως ἃ Ρία!τογ. Οτας. Ἐπ,  Ἔτοι. παρίλϑη 15] ν-αρ- 

εἐλῆοι 43, ός, 66, 3, 74,73. τού, 107, 145, 146, τς1, 1{8, το, 

192, 1937 184) 19ζ,), 197, 302, 2ος. ὁ λαός 13} τοὺς λαούς 
Ρτες. Οἰπες. Εαὰ. Ἰνοιβαπησ. ὁ λαός τι" --- λαός 29] α αἰϊεγυῖγα 
εἰ αυ2: 1.5 Ἰηϊεαςεπι το. ΡΩΔΙτετ. Οτας. Εα. Ψεγοη. ἄν 2] ἐαν 
42. ταρίλϑη 2.) ταρελθοι 43, ὅς, 67, 72, 74, 102. τού, 107, 
1ς1) 152.) 160), 192, 193» 194. ἴ9ςζ, 202, 2ος. πταρελει ἡς. 
σου 25} α ς3. εἴ, υἱ νἰάετυν, ΡίαἸτετ. Οτας. ΕΔ. σοῦ. Κύριε 
ΡΏτες. Ογας. Ἐά. 1οὐδατίησ. ἐκτήσω] ὥς ἰπ οἰατρές, πιίίδοτε 
ΑἸεχ. εχτισω 43, 750 1519 1909) 191. εἴ ὥς μεπιο, οἱ πυπο ἐχ 
(οοτ. αὐ γαῖ. ς9ς. ελυτρωσω 1Π], γ2. 

ΧΝ]]. Εἰσαγαγὼν) εἰσαγαγον ς4. «' ἱπάκεοεπε ΑτΔΌ. 1. 2. 

Ἔξηρσχε δὲ αὐτῶν Μαριᾶμ, λέγδσα, ΓΑνσω- 

ἱπάίκς Ῥίλιιετ. 1,31. Εά, Νεγοη. Ῥίδιτοσι; 1,21. Μῖ55. ττγεϑβ. 

Οεοῦσ. ἐπάϊμεες Ρ(ΑΙτετι! [τι Μ 55. ἀυο. καταφύτευσον) κατε- 
φντευσὸν ((ς) Δλοϑ. κατεφυτευσας 1ς4. κληρονομίας σου) Κυ- 
ριον ς8. κληροδοσίας σου ῬΉΪο ἱ, 326, (εὰ υἱ ΝΑϊ. ἱ, 222... εἷς 
ἕτοιμ. κατοικητήρ. ] εἰς ἐτοιμι. χα]οικητηρίε ζ2, 48, 66, 4οϑ. σαι. ΝΕ: 

ἴδρασμα εἰς καϑίδραν ῬΗΐΐο ἱ, 336. σου, Ὁ] α σου (6. , ὃ ζςο. 
ΡΟ Ἱ. ς, κατηρτίσω) χατηργασω τς, 30, 32, 43) 108, 1ς2. 
Οἷς. Νίς. Ρῶμες. ὅσας. Ἐά. Ἰοιμαῖης. Οορί. Αγαῦ. 3. χκατέιρ- 

γασω Ν], Χ, 14. τό, τϑ, 19, 2ς») 29, 52, 53, 44) ςς, 6) ς7,) ς8, 
τῳ, 61, ό4ᾳ, ὅς, 6ό, 67, όφ, 72, 73, 74» 75» 76, 77, 80, 81, 83, 8ς, 
1οο, 108, τού, 107, 118, 128, 1299) 130, 131) 1349) 14ς, 146, τς! 

1ξ4ς τό, 163, 178, 179. 180, 189, 190, 101, 192) 193) 194, 10.» 

τού, 197, 200, 201, 202, 203, 2ος, 206, 408. (ὐοεμρὶ, ΑΙά. ΑΙἱεχ. 

ΡΏο 1. ς. εἰ Αἰ οἱ. ϑίαν. δίδν. Ῥίαδϊιετ. Με. δϊδν. Ρίαϊιες. ΒΕ, Ασχὰ. 

ι. εαυο. Αγω. Ἐά, Θεοῦ. Κύριε 1] 4 162, 8ο:. ὦγί- 

ασμϑ)} “ὦ (εκ ὑβεαιίοασαι ἔπ δς ΑΥΔῸ. 1. 2. Κύριε 4] α6ό, ες:. 

ϑίαν. Ρίαϊεν. Ἐκ. 
ΧΝΠΠ. Κύριος) ἔς, (δὰ ἴῃ οἰμερᾶ. πιΐβοεε, Αἰοσὄ. Κυριε Η, 

ΣΧ, όᾳ, 82. ΡῬῶκεν. Οὐς. Βαϊ. νεσου. Ρίδπεπὶ 1.δς, δε. οοεορίιμες. 

Αυςζ. δΔεαιπκε, τ᾿ Οορὶ. ΑἸαῦ. 3. οἱ δοκείπι; ουὐτα δεέίου]ο ἰπῖεσ- 
Βοίο ΑΓὰΡ. 1. 1. βασιλ.) ὁ βασιλ. ΡῬώλιει. Οτας. Εά. ν ἀοα, 
γεξπαό 1 Ας. θα (Οοὐεχ. γέχπαι ΑΙΔΒ. 1.2. γτεχκ (ορε, ΑἿῈΡ. 3. 
τὸν αἰῶνα) ὥς, ἰεὰ ἔργα να Πιρταίοτρι. νων ὑγῖτοδ τβᾶπτι, 9... εἰς 
τὸν «ἰῶνα, (ουαρὶ. Ρίαϊιος. τας. Βἀ. ετοσ. Ρίαϊοον. [,21. υπυς Μς. 
Ῥῴδιεν. [δἱ. Εά. νεσοη. ἄς, (δὰ α τὸν, Αππῃ. :. αἱϊΐφμε. Αετη, Ἐὰ. 

τῶν αἰωνων ς7. 59,61, δύ, 71, γα, 81) τού, τς 1, 193. τος, 200, 202, 
404,60ς, 2οβ. Ρ οὶ, 316, εἰ αἰἱοί, ἔς, (οἀ ἴῃ εμασγδέϊ. σηίμος, ΑἸ]εχ. 

ἑπαάΐεσ εἴ 

μιαρεν Οεοῖς. ἐπ᾿ αἰῶνα} ἐπ᾿ αἰωνὼν ς8, 6ό, 81. «ἀ Λαειΐα 
ϑιιν. Μοῷ. βπρεν Οτοῖξ. καὶ ὅτ.) α καὶ ϑ8ιλν. Ῥίδιιεν. Εὰ. 

εἰ μπαρεν Οὐοτς. 
ΧΙΧ. “Ὅτι) στε ς3, 74) 180. ϑ8ῖδνυ. Ῥίλιξες. Εα. ὥρμασι 

Ἔ “πὸ Αταῦ. 1. 2. 3. ἀναξατ.} ἀναδάτην (ἢς) 197. 
Χ, 14, 18, 29, ξ2,) (4. 9, 78, 129, 130, Σ21. ΑΙεχ. Ρίαϊασ. σιςο. 
Ἑά. Ἰοιμαπησ. Αταθ. 1. 2. 3. ϑαάλασσαν] -Ὁ Ἑ ἐρυϑραν Ῥίαϊτος. 
Οτας. ἘΔ. Νετοῦ. ϑάλασσ.--ϑαλάσσης 1}, υἱάπιμπι εἰ φυα: 
ἂε ἱπιοιαςεπὶ γ6. ἐπ᾿ αὐτοὺς Κύρ.) Κυρ. ἐπ᾿ ἀντ. Ν]], ός, ξι 
ΑΙοχ. ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ Κύρ. Ρ( κεν. οτας. Ἐκ. [οι μας. επ᾽ αὐτὺς 

Κυρ. 9 Θεὸς 1ος. ἐπὶ αὐτου Κυρ. (ἢς) ςς. κ ἐπ᾽ δ) 14. 208. 
αἱ δὲ νίο}} υἱοὶ δὲ Ρίλιεετ. Οτας. Ἑά. 1 οἰμαίησ. ἐπορεύθησαν) 
ἐναηβέγεα, Ῥίαἰτετὶϊ 1.2-, Μ8. τῆς ϑαλάσσης 2] τῆς ἐρυϑρας ϑαλ. 
ἡ) ὃς. παγὶ ῬΙΑΙΙετὶ 1,41. ΜΘ. Ὁ οἱ ἀφαα 111: πιωτιω ἐς ἀεχίγα, 
ἐν 'ϑγὰ: ἐχ βπείῆτα Ῥίαϊϊες. ξἘΛΠορ. Εά. 1νάοὶ, [δὰ ποι εχρλὶ ἢος 
κὐδἰελτηκηΐαπε ἰα Ῥεηιδίευςμο ΖΕ ΚΠΐορ. 

ΧΧ. Λαξβοῦφα) ἐλαδε Ν]], Χ, 14) 19 τό, 18, Δς, 29, 30, 32, 

42, 43» 54» 505 47ν 4θν 64) 71», 73) 73» 74ν 73» 76, 77, 28, ὃς, τού, 
107, 1:8, 129, 130, 131) 124. ( οερί. ΑἸά4, (ι. Νι-. δίαν. Μοίᾳ. 

Ῥμβεν. 1δι. Εά. νεζοὼ. Ριίδιτετὶ 1,2. Μ85.. εἴ ἧς οχ εοσζ. ςύ, 
εἰ βαιοβε Αταιεπὶ Οοάδοες αἰφαΐ. Αἰτη. Ἐά. ἐπὶ ῥίρία σῦρε. 
Μαριαμ) ἡ Μαριὰ ((δὰ πιοχ Μαριὰμ) Ρίαϊτετ. ατας. ἘΔ. Ψεζοα. 

ἡ ἀδελφὴ) κα ὶ 72. τὸ τύμπ.} α τὸ ς3,71. ἐξήλθοσαν} εξ- 
Ἤλθον Υ]], Χ, 14, 1ό, 18, Δς, 29, 30, 325) 52) ς6) ς7) ς9, ὅᾳ, 71, 

73» 74» 74» 76ν 77, 78, ὃς, τού, 1ογ, 130, 114. Αἰεχ, ἰσήλϑοσαν 
(8.) Ρωϊιεσ. Οἵως. ΕἘά. ΜΝεῖοα. καὶ χόρων) εἰ εαπρδι (ορι. 

Α Αγσαῦ. :. Δ. 

ΧΧΙ. ἜἘξηρχε δὲ} εἰ ργαίαβι Ῥίαϊιετ. 1.2. ἘΔ. νετοη. Ασππῃ. -. 
αἰφυο. Ατ. Βα. αὐτῶν] αυτοις (ἃς) ς2Δ. αὐταῖς 14, τό, 4ς, 
49, 73» 75» 130) 131. ϑῖλν. ΝΜίοίᾳ. Οεοῦζ. σπιε 14. Οορ. Μω- 
ριῶμ) Μαρια γα. λέγουσα} εἰ ἐϊχε Θεοῖς. “ὲ ἀιολ Απὰ 1. 



Π 

ΥῳΨΦΧ, τ, ς9. 

ἋἙ δ 

» δ ι 3 , “οωὠ» ᾽ ΦΙ] β 

μὲν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξαςα!" ἵππον χαὶ ἀναξάτην ἔῤῥιψεν εἰς θάλασσαν. 

Ο ΔΟΟ Σ. 

Ἔξῆρε δὲ 
ἰδὲ Ν εν 5» ᾿ ΣΝ 6 ᾽’ 3 ρ᾿ ἂν» »)ι»»"Ν 3 ν» 7 “ 

Ἱμωυσῆς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ απὸ ϑαλάσσης ἐρυϑρᾶς, χαι ἤγᾶγεν αὑτᾶς εἰς τὴν ἐρῆμον Σ 8ρ'" χαι 

ἐπόρευοντο τρεῖς ἡμέρας ἐν τῇ ἐρήμῳ, χαὶ ἐχ ηὕρισκον ὕδωρ, ὥςε “πιεῖν. Ἦλνον δὲ εἰς Μέῤῥα, 

χαὶ οὐκ ἠδύναντο πσιεῖν ἐχ Μέῤῥας" τιχρον γάρ ἦν' διὰ τοῦτο ἐπωνόμασε τὸ ὄγομα τοῦ τύπου 

ἐχείγου, Πικρία. 

Μωυσῆς πρὸς Κύριον" χαὶ ἐδειξεν αὐτῷ Κύριος ξύλον, χαὶ ἐνέξαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐγλυ-. 
,’ “«ἑἷ᾿ὦ )» ὧν» » φ“- Ν᾽) “2 ᾽ὔ ., », ο δι » 2 ᾿ 

χἄνϑη τὸ ὕδωρ' ἐχεῖ ἔθετο αὐτῷ δικαιώματα χαϊ χρίσεις" χαὶ ἐκεῖ αὐτὸν ἐπείρασε. 

Καὶ διεγόγίυξεν ὁ λαὸς ἐπὶ Μωυσῇ, λέγοντες, τί Ὀρμεν ας : Ἔδοησε δὲ 

Ν᾿ 
Και εἰπεν, 

ΣᾺ, 3 βο 9 ’ ρ᾿ ἰϑν ’΄ ρο ἰδὲ Ὰ Α 3 ς-: 3 ξζ΄ 9 ὍὉὉ »ὔ 2 

ἐὰν ἀχοὴ ἀχούσης τῆς φωνῆς Κυρίδ του Θεδᾶ σξ, χαὶ τὰ ἀρεςὰ εἐνγαγτίον αὐτὰ “πφοιησῆς, Χχαὶ ἐγω- 
Ζ΄ “3, 272 ρ᾿ 9 »- ᾿“ Ζ , Ν ΄ 9. ,» ω ΄ Δ » 3 

τίση ταῖς ἐντολαῖς αὐτδ, χαὶ φυλάξης “σαντα τὰ διχαιώματα αὐτὸ, ασαν γόσον, ἣν ἐπηγαν ον 
φο 3 ζά 9 2 ’ἤ Φ.Ν » 32 δ ’ 3 ΄ ε “" ς. Ρ ,’ 

τοῖς Αἰγυπίίοις, οὐχ ἐπάξω ἐπὶ σέ" ἔγὼω γὰρ εἰμι Κύριος ὁ Θεῦς σοὺ ὁ ιὠμενὸς σε. Καὶ ἤλϑο- 

σαν εἰς Αἰλείμ' χαὶ ἧσαν ἐχεῖ δώδεχα πηγαὶ ὑδάτων, χαὶ ἑξδομήχοντα ςελέχη φοινίχων' παρεγέ-- 

δαλον δὲ ἐχεῖ «αρὰ τὰ ὕδατα. 

ΑΠΗΡΑΝ δὲ ἐξ Αἰλεὶμ, καὶ ἤλθοσαν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ἰσραὴλ εἰς τὴν ἔρημον Σὶν, ὅ ἐςιν 

αἰ ις. Ατη). Βά. "Αισωμεν τῷ Κυρίῳ) Ασὼ μὲν τω Κυριω 9, 
ΑΙΕχΧ. »ρίοβεαῖιε ονιίπεε εἰ ἰαμάαίε ξωπὶ ἰσωμίαπάο ΑΥΔῸ. 1. 2. 

ἐνδόξως} ἐπ ρίογία Αττη. τ. αἰϊίᾳυς. Ασα. Εά. ἥτπον καὶ ἀναθ.} 
Ἔ αὐτου τς. κα οὐπὶ 44. 53. φαοα οἤμμη εἰ αἰζεηίόγερε ΑΥΔΌ. 1. 2. 
ἐφμος εἰ αἰτεηίογει Αὐτῃ. 1. αἰΐαυε. Αγ. ἘΔ. Οθογρ. 

ΧΧΙΙ. Ἐξήρε δὲ] α δὲ 132. δῖαν. Οἶτορ. Θεοῦρ. εἰ φγοίεδω: 

οὐ Αὐαῦ. 3. ἄμ. σ᾿ αἰϊϊψυς. Αγ. ἘΔ. τοὺς ὑἱὲς Ἶσρ.} Ἃ 43. 

εἰ δι 77,. Αταῦ. τ.2. εἱ Μὲ 77. Οὐρὶ. ΑΙΆΡ. 2. ἐρυϑρᾶς} 
ἡ ἡδιπς Αὐτῃ. τ. αἰϊφυο. Αττῃ. Εά. 

απηγῶγιν ἀντ. γ6. 
ἤγαγεν αὐτοὺς} ἡγεν αυτ. 

ἐζηγαγιν αὐτ. 82. «επεγωνέ 
᾿Ατζδῦ. 3. Σούρ } δὼγ δϊαν. Οἷἶτορ. ἐπ δοὼγ Αστῃ. 1. αἰίσυε. 

Ἀπ. Ἑὰ. ἐφ] ἐποριυϑησαν 71. - ἐλ Οοις. τρεῖς 
ἡμ.} ἐγίννε αἰϊεγανε οἱσηει Αὐτὴ. 1. ἀἰίσας. Ἄγχηι. Ἑα. ἐρήμῳ] 

Ἢ ἐδ ἕο Αὐτὰ. τ. αἰϊφυς. Απῃ. Ἑά. ηὕρισκον] εὐρισκον 2.5) 37) 
47, 64, 74» 107, 128, 120. (οιῃρί. ΑΙά. (δι. ΝΊς. Ογτ. ΑἹ]. μασῖε 

(εουπάδ, 282... ὥςε] α δῖαν. Απῃ, 1. αἱϊΐψυς. Απτ. ἘΔ. πιεῖν) 
“Ἱ ἡἸαα ΑΥταδῦ. τ. 4. 

ΧΧΙΠ. Ἦλϑον δὲ) Α δὲ Ατπη. τσ. αἱϊϊφυς. πη. Ἑά. Ο θοῦ. 
“ἝΞ ΑΙ Ο οτρ. Μέρα] Μερα 40. Ατη. :. αἰΐψυς. Ασγηι Ἐῤ. 
Μερὰ Μδοαγ. οι. 47). Οτερθης. 90]. 18ς. »Μαγαὰ Ἀποηγπι. 8ρ. 
Απλθγ. Μερᾶν 14, 1320. εγατα Οεοζς. Μερραν Χ, 1ξ, τό, 18, 

105) 23» 29, 32) 37», 52) 535) 585) 50) 64, 71) 729 73) 789 76) 77» 84) 
τού, 107, 1οϑ, 118, 1299 134. Οομηρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. (αι. Νίς. Ῥμϊο 
ἵ,, ς43. (οηῖ. ΑΡ. νἱ, 353. Ογγ, ΑἹ. 1, ρατῖε ργίπηδ, 1 (4. ἱ, ρᾶτῖε 16- 

ουμπάλ, 282. Οορί. Μᾶαιρρᾶν 724. εἰ οπιηίυπι ἴῃ νοος Μέῤῥας ἰμῖτα 
ἐδάειη εἰ γαϊϊο. ἠδύναντο] εἐδυναντο (9, 64, τοῦ, 114. ΑΪεχ. 
πτιεἶῖν] - υδὼρ ΝΠ, Χ, τό, 18, 2ς) 29, 2, ζ4) ςζ, τό, ς8, ςο9, 64; 
γῶ, 73. 7.5, 78, 84) ὃς, τού, 1ο7, 128, 130, 131») 132») 134. ΟΟΙΡΙ. 

ΑΙά4. Αἰεχ. σαί. Νις. νι. Αἱ. 11. ες. Απηδῦ. Οὐρί. 

ΑταΌ. 1. 2. 3. ϑ8[αν δια} εἰ ῥγορίεν 

ἈγΑῦΌ. 1. 2. 

4.7) 529) (3, (4) ζς,) τύ, ς7) 48, (9, 64. 72) 745) 75» 77» 85. 1ού, 107, 

Ἀποηγηη. ΔΡ. 

Ατηι. Εά. 
Ε, ᾿ἥ ν᾿ - ἐπωνόμι ασε] ἐἡπωνομασήη Χι, τς, τό, 18, 10) 2 ζ9 20, 

ἀγα  . ΔἸ Π14116. 

[28, 120) 130, 131) 134. ΟΟΤΠΡΙ. ΑἸΙά. ΑἸἰεχ. δῖαν. Οἷἶγος. Ασδῦ. 

“. Οντ. ΑἹ. ἱ, Ρᾶτ 1εουηάα, 282, (εἀ υἱ Ν᾽ δῖ. 4110]. 

ΧΧΙΝ. Καὶ]κλ Θεοῖς. διεγόγίυς 2 εν} διεγογίνζον ιούό. ἐπι} 

χατὰα Χ, 14, τς.) τό, τδ, 19, 2ς, 209, 30, 325).37» 52) 53) 54) ςς, 57, 
50, 64. 71) 72. 73» 745 75: 76, 775 78, 84, ὃς, τού, τογ, 1ο8, 118, 

130, 134. Ἀ]ά. ΑΙεχ. δὲ. Νιο. ῬΆΪο 1, 542. 

ρας ῬΥΠΠ)ᾶ, Σς4. Μωυση] Μωνσην ςό, 829 131. ΟομρΡΙ. 

σὴν 18, γ7ζ.- Ογτγ. ἈΠιὺ ἃ, 

Ἀγχπη. Εά. 

ὠμεϑα τό, 2ς, ζ9.) τού, τοῦ» 130, 134. ΟΟΠΡΡΙ. 

προς 82. (ντγ. Α.], 

Μω- 

Μωυσέως 19. λέγοντες] εἰ ἀϊχεύμπε 
“». ὔ Υ̓͂ 

Ατπῃ. 1. δἰ" 416. Οεούρ. σιόμεϑα.} πιομεν ΝῚ1. πι- 

ς Ρῇμο ἱπ πὴᾶ 

Ἑαϊείοπε, 1. ς. 
ἤν Ἢ 4ῳ ἀρ 

ΧΧΨΝ. ᾿Ἐξόησε δὲ] ἀνεξοησε δὲ γι. α δὲ Αἴτῃ. τ. θοῦ. αὐτῷ 
» ἢ 5 " ΤΡ . ἀδιύςς Ὁ 
Κύριος] αὐτῷ ὁ ρυοχ Χ, τ8, 7γς. (οπιρὶ. μκαντῳ Οεογς. ἐνέθα- 

λεν}] ἐνεξαλλεν 2 ς. νέδαλεν Χ, 131. αὐτὸ} κα ΟΟμΡρΡΙ. τὸ 

ὑδωρ 29] , ΑΙά. ὅ81δν. ΕΥΕᾺ 
ν᾽ 

Ι Ι] »Φ ν᾽ ὃ ᾿ . 

ὑδωρ, εχεξι ε).] ἀφ ἐς, εἰ εορ }1- 

᾿ ν ἃ 

ἐπὶ (ορί. ἐχεὶ ἔλγετο] καὶ ἔχει εϑ. 109). 63. ΑΙαῦ. 1.2. Χά! 

ἐ)ετῸ ἔχεν ΟΥΤ. ΑἹ]. 1, ραγίες ῥγίπηα, 157. “)ς ἐπίρι τορι: δῖαν. 
δ΄ Αϑ᾿ν. [ἃ ᾽ 

Οὔἴτγορ. αὐτῳ 24] -οΘεος ΝΙ], Χ, 14. τό, 18, 20) 30, 54. ζ7), 

73. 57 77), 18.) 85. τοῦ, τοῦ; 128, Σ12.. δ Θεῦὲ, ἐξ 
γ"“ 4 “(0 ᾽ ᾿, 

τοις νιοὶς ἱσραγηλ 

ς0. ἽΝ, Α 

, αὐτῶ; 525) 53. Ο Θεὸς ΠΊΔΓΡῸ ΡΥΪπια ΓΠΔΠῚ 37. 

Ογτ. ΑἹ. 1. ς. (εὰ αἷϊοι υὐ δ αῖ. μορωΐο Θεοῦ. κα Ῥιόοορ. ἱπ (δῖ. 
Νίς. 1, γ2ς. καὶ κρίσ.} καὶ κρίματα καὶ κρίσ. Ογτ. ΑΙ: 1, ρατῖς 
εουπάλ, 482, ἰεὰ 410] υἱ Ν᾽ καὶ ἐκεῖ} καὶ εἰ (Πς) 19. αὖὐ- 
τὸν ἐπείρ.)} ἐπειρ. αὐτὸν 11, ΝἼΙ, Χ, 14. 1.. 16, 18, 2Κ) 29, ς4, 

ς 4, 47) .8, ς9,) 64, 72) 74) 76, 77ν 78, 84) ὃς, τού, 107, 130, 1.34. 
ΑἸεχ. ἐπείρασε) ἐπειραξεν ΝἾΙ, 109, 30) 37» 54» 595) 78, 73» 78» 
᾿γ6, τοϑβ, 118, 130, 132. ΑΙεχ. ΡὨϊο ὶ, ς43. Ογτ. ΑἹ. 1, ματα “δοιηάλ, 

482. 
ΧΧΥῚ. Καὶ εἶπεν) α 82. 

Ερ οὶ], 1,ΔἴηΔ. ἀκόσῃς] αχᾶση 131. 
φων. α Οτἷζ. ἴῃ Οδι. Νίς. ἱ, γι ς. Ογτε. ΑἹ. ἱ, ρασῖε (δουπάλ, 282. 
Κυρίου) κα δίαν. Οἴτορ. τοῦ Θεὰ σα} δεὶ νοῦν Οδοῦρ. καὶ 

τὼ ἀρ.---οιήσ.) « Ὠδς εἴ αι 18 ἰμιειίαοεης 72. ἐναντίον] ἐνω- 
στον 14) 16, 37, 53) 749 82,. 1οό, τοϑ, 128, 120, 1321. ΑἸά. Ογτ. ΑἹ. 
Ι. ς. ποιήσῃς} τοιης ὃς. τοιησεις 23, 37, 74» 75» τού, 107, 
131. αοιγμῖς Οὐοῦα., ἐνωτίσῃ}] πρετισὴ 53. ἐνωτίσης (οπιρὶ, 
οὐψεγυανεν μεῖς Οὐοτ. ταῖς ἐντολαῖς) τὰς ἐντόλας τ1ξν τό, 10, 

37, 53» 55» 56, 57) 49) 72, 74). 75. 77» ἰού, 107, 128, 131, 134. 
Οὐοπθρὶ. ΑΔ. Οεοις. αὐτοῦ χα" --αὐτοῦ 39] λα αἰϊεγιίγιιπι εἴ 4185 
115 ἰητοσίασεπῖ ς4. Οεογρ. φυλάξῃς] φυλαξη Χ, τό, 18, ας, 52, 
ξξς, ς7γ 72) 77. 131. δῖ. Νίς. φυλάξεις 37» 75. νόσον) πλη- 
γὴν Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρᾶττε εσυιπάα, 284. ἐπήγαγον) ἐπήγαγες ΑἸά. 
ἄμχὶ Ὅεμε Οεοτς. τοῖς Αἰγ.} ἐπ Ἔγγρέμε Οφογρ. ἐπάξω 
ἐπὶ σέ] σεπίεε ἐπ ὐος Οεοτς. ἐγὼ γὰρ) φμοπίαπι ἐἠΐ. τοῦς. ὁ 

Θεός σου] τιν 14,19) 18, 22, 29, 37, 52, 53, 64) 57» 58» 59.) 64, 
721, 73, 745. 79 77. 785 84, 8ζ, τού, 107. 118, 110, 1119 114. ΟΟμρί. 
ΑἸά. ΑΙεχ. δι. Νῖίς. Οπσ. 11, ς66. γε. ΑἹ. 1, ρασῖε ἑεοσυυπάα, 282. 

Απαϊαλί. ]. ς. Ασαῦ. 1ἱ. 2. ϑίαν. Οἶτγορσ. 

αὖ Θεός τό, 10. ἤδη: υοϑνηι (σεοῖν. 

ἀκοη]} κα ς6. Οοπιρί. Απαῖλί. ἱπ 
σμαϊϊοεγίεἰς Οοοῦσ. τῆς 

ΑτΙπ,. 1. Αἰ ααθ, Απτῇ. Ἑα, 

ασου τό, γό. ὁ ἰωμ. 

σε] -ἰ καὶ ο αξαιραμενος σε ο Θεὸς Ισραηλ ς7. 

ΧΧΨΥΙΠ. ἤλθοσαν] ηλ- 
ΜΌΨΨΊΙΙ!, Χ, 14, 5) 160, 18, 19, 2» 30, 32) 37) 52) 54) ς5) ζ 7) 58, 

50), 64. 71) 72, 73» 74. 75» 70) 775 789) 84) ὃς) τού, 1ο7, 1οϑ, 118, 
130, 134. (οπ!ρὶ. ΑἸΪεχ. (ἰδ. Ν}ς. ὕγτγ. ΑἹ. ἱ, Ρατίε 

{ργαίουρίαπι οὐ υἱὸν Ἰσρχηλ Ὁ αἱϊα τπδηυ, 130. 

ἐν ὦ ἣ ᾿ γί 
Και ἢλϑ.]} καὶ γαρ ΠΆΩ. (ΟπΡΙ. 

ἐδεοΣν  Α αν 
Ρηλο 1, ςγ3. 

ἰξουπάδ, 282. 
ΡΞ Ξ ἃ ϑὶ ἃ Ξ 

Ἔ ἠἐ  εοτρ. Αἰλείμ) Αἰλημ 37. Αἰλιμ 7γ4, 134. Σαλὴμ 

84. Ελημ ς3, 76, 132. ἔς ρηπιο, ἰεὰ Ελειμ πυπο, ς9. Ἐλειμ, 

ΝΙ, τθ, 30, 71) 72. 759 77. ὃς, τοϑ, 129, 120. Οοῃρὶ. Αἰά, 8) ε: 

τηεῖσ. ἃρ. Ευΐ. Ρ. Ε΄. Ιχ, 23. 

(ορι. 

ἣν ἔχει 14) 1ό, 2) (2, (4) 73) 789 130. 
ιν» ἥδ - ἢ τ 3 εν 7 

χαὶ εν Αἰλεὶμ σαν ῬὮΠο 1. ο. υδατων] 

407. ςελέχη)] ξελεχοι Ν]Ι. φοινίκ.] 
 ῶ λ ᾿ - 

ΓΟ “ΠΓαρενέςοαλον δὲ] παρενεξαλλον ὃ: ζ95.) 120. 
Ν ς , 

Ατἴπὶ. 1. Αἴ. Εά. 
᾿ ἃ Ἀ εἰἈ 

ἐπὶ τοῖς υὗχσιν 32. ἔπι τὰ ὑϑατὰ ΑἸεχ. 

ον; δἱ. 1 κ᾿ 

Ατηι. Εα, (ὐεοτν. 

δίαν. Οἶἶγοσ. ]ίνε 

Ατπη. 1. δἰ" αιια. καὶ ἧσαν ἐκεῖ) και 

καὶ ησαν ἐν Αἰλεὶμν. σϑ. 

τῶν υὸ, Εἰ] ἸΥ ΠῚ. ἴῃ [λις. 

τῶν Φο ἐγίκ. Ευτῆνπι. 

εἰ ΓΑ ΥΔΙΘΕΙ͂ΝΣ 

γμηΐ 8ἷαν. ΑἸ 4ις, (σεοζς. τοῦ Ὄ τὸ ὑδ.} 

(ΥΣ. ΑΪ.]. ς 

᾿] 4 ν .»» "». 

Ι, ᾿Απηραν δὲ) εἐξηεαν δὲ 32. εἰ ξτηοσγοίι μπὲ Αὐτὰ. τ. δἰ 4αδ. 
εῦ ᾿ Ν - . 

Απῃ. ΕἘά. -ἘΠὴμ ὔφογς. ἐξ} αὐ ϑίαν. Οἥῇἶτγορ. Αἰλειμ, 

1 εἰ 2] Αἰλιμ 124. Ελημ 9, 64, γό, 122. Ἐλειμ 14) 30, ς 3» 

71.) 729) 7ζ0 34. (ομρ!. ΑΙαά. 

, ἂν Δ Ελιμ ἢιϊς, ἰεἃὰ Ελει 

σαν, Οἰἶγοσ, Ελιμ ἢϊς, ΠΊΟΧ 

1, Δ  (Ποδῖ: 

Αἰιλημς 

ι., ΠιΟχ. Δι. ᾿. 

ΚΕΦ. 

ΑἸΠ406. 

ΧΥ, 

22.- 

25; 

24. 3ς. 

26. 

27. 

ΚΕΦ. 

ΧΥῚ. 

Ι. 

10 
,,22) 

ν)) 

γι 



«ΝΡ» 

Ε Ο βεῷ 
βεῷ 

βιααῷ 

ΚΕΦ. ΧΥῚ. 
ἀνὰ μέσον Αἰλεὶμ χαὶ ἀνὰ μέσον Σινά" τῇ δὲ πεν)εχαιδεχάτη ἡμέρᾳ, τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ, ἐξελη- 

ΟΨΙ, 37» 74, τού, τοῦ)» 132) 134. 

ΟΟὟΙΙ. 

" Ἅ1. νἱ, ρατῖε ρείπιδ, : ς3, (οἱ δαρεῖ ἔξρε 4} 0]. 

λυϑύτων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, Διεγόγίυζε πτᾶσα συναγωγὴ υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπὶ Μωυσὴν χαὶ 
Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτοὺς οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, ὄφελον ἀπεθάνομεν “πληγέντες ὑπὸ Κυρίου ᾿Ααρῶν. 

ΔΟ Σ. 

ἐν γῆ Αἰγύπ]ῳ, ὅταν ἐχαθίσαμεν ἐπὶ τῶν λεξήτων τῶν χρεῶν, χαὶ ἡσθίομεν ἄρτες εἰς πλησμονήν" 
ὅτι ἐξηγάγε]ε ἡμᾶς εἰς τὴν ἔρημον ταύτην, ἀποχτεῖγαι σᾶσαν τὴν συναγωγὴν ταύτην ἐν λιμῷ. 
Εἶχε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ἰδοὺ ἐ ἐγὼ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἐκ τοῦ ϑρανοῦ' χαὶ ἐξελεύσεται ὁ λαὸς, 

χαὶ συλλέξουσι τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν, ὕὅχως σειράδω, αὐτοὺς εἰ πορεύσονται: τῷ γόμῳ μου, 
ἢ ὅ, 
ἐὰν συναγάγωσι τὸ χα ἡμέραν εἰς ἡμέραν. 
γωγὴν υἱῶν Ἰσραὴλ, ἑσπέρας γνώσεσϑσε ὃ ὅτι Κύριος ἐξήγαγεν ὑμᾶς ἐχ γῆς Αἰγύπτου. 

Καὶ ἕςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἔχτῃ, καὶ ἑτοιμάσουσιν ὃ ἐὰν εἰσεγέγκωσι" χαὶ ἕςαι διπλοῦν δ᾽ 

Καὶ εἶχε Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρῶν «πρὸς ““σάἄσαν συνα-- 

Καὶ 

πρωΐ ὕψεσθε τὴν δόξαν Κυρίου ἐν τῷ εἰσαχᾶσαι τὸν γόγίυσμον ὑμῶν ἐπὶ τῷ Θεῷ’ ἡμεῖς δὲ τί 
ἐσμεν, ὅτι διαγοίγύζετε χαθ᾿ ἡμῶν ; Καὶ εἶπε Μωυσῆς, ἐν τῷ διδόναι Κύριον ὑμῖν ἑσπέρας χρέα 
φ 

Διο. 4. Οὐ. ἔἤλϑοσαν] πλϑὲ ζ5, 84. Οοηιρί. θοῦ. ηλι 

κὸν ΝΙΙ, Χ, τ4γ1ς) 18, 19, 25) 29, 30, 32, 5...) 55. 46, ς7, 49, ὅ4;, 
71, 73ν 7ς, 76, 77, 78) ὃς, τού, 107, 118, 130, 132) 114. Οοπιρί. 

Αἰά. Αἰεχ. Ὁχι. Νίς. πᾶσα] κα ς2. συναγωγὴ] η συναγ. 
Σ.»}] Σεῖν Χ, 121. Σεὶμ 

ς- Σημ ι8,3). Σὰ 4ς, γ3. Αγταοῦ. 3. ὥς, υἱ νὶἱἀεῖυν, 112. 

Σουρ ((ς) τις. α 9. ρμεαηύκυηι “αἰ Απ). 1. δἰΐχυς. Αππη. Ἑά. 
Σὶν--- Σινὰ} α υἱύπιυπι εἴ αυαὲ ἐϊε ἰπίετγεςεης 72. ὃ ἐςιν] ἡ ἐγι 
ξ9. 7ς. ἀνὰ μέσον 3.) ,. τού. Ατῦ. 1. τῇ δὲ τυτικαιδ.] 
τῇ δὲ ἐννεακαιδεκάτη Οτίᾳ. ἵν, 213. Ε εἰ Θ, Βιεγα πυπιεταῖος, ροκίοτ- 
σι ἢ Ροϊεείος (ιετῖς προ ἀεισια, μιεῖϊς Ροϊυεσπιηῖ ἱπὸτσ ἔς οοη- 
ἔαπαϊ. ,. δὲ Ατοδ. :. 2. Οδοῦζ, εἰ φαϊ πα εί πα Αττη. 1. αἰϊϊαυο. 
Ἀπὸ. ΕΔ. ρον ἀντ] μεν 75. κ τῷ δηῖε δευΐ. 
δίεν. ἐς Αἰγύπτι) “Ἐχγρεδσαιι Αἰτο. τ. αἰϊδηυς. Ατσπι. Εά. 

Διιγόγϊνζι) θιγογίυσε (9. παβιασυ! Τεπ. διιγογίυζον 
σῷ, τὰ 107, 134. καὶ ἐγόγίνζεν Ἐπί. ἰὰ ΡΙ͂. 469. »εανπαναόαπι 
Αυξ. γμειτηϊαυηὶ εἰ Αταῦ. 1. 2. πᾶσα) σας ὁ λαὸς Ψασα 
49. απ. 1. 2. συναγ.} ἡ συναγ. ΝΠ, 14, τό, 2ς, 31, ς3, 
(4, 74, 7ςν 84, τού, 107, 118, 140, 130, 114. Οοπιρί, (Δι. ΝΊς. 
Ογν. ΑἹ. ἵν, 313, (οὐ δἰϊδ᾽ υἱ γαῖ. υἱῶν] τῶν υἱων ς1, 129. εἴ ἔς 
εχ ςοιτ. ςό. ἐπὶ Μ.} ἐπί τε Μ. Ογε. ἱ, ρατῖε ἐδοιιηάε, 28ς. ἷν, 
414. ᾿Ααρών} -ἰ- ἐν τὴ ἐφῆμω τς. Αγδῦ. 1. 2. Απη. τ. δυο. 
Ἀπη. Εὰ. -Ἐ ἰηΐυρεν “ἐς Ασα. τ. διἥφυε. Αστιν. Εά. 

11. Καὶ εἶπ.) Λ καὶ Οὐ. εἶπαν} ἐνπον 18, γ3, 7ςν τοῦ, 
107, 128. Ογτ. ΑἹ. ἱ, Ρατῖε ἰδζωπάα, 48ς. ἦν, 313. πρὸς αὐτοὺς} 
ἐμὲ Αἰτη. ι. οἱ υἱοὶ 1σρ.)} α ς8, γ4. Ευΐ. ἱπ ΡΩ͂. 469. , οἱ 
18, 10. ὄφελον ἀπιϑ.} οφ. ἀποϑανωμιν (Ης) )ς. “ σαντες 

Ἔ νοι διαν. ΜοΪ4. Λαμ; ετα! Δίῳ 7γαεὶ μὲ πιογέγεπινν 

Ἀπαῦ. 3. ἐνέγσια ἐγαί ΑἪ πιογίσωναγ ΑΥ̓ΤῚ. τ. δᾳυς. Απῃ. Ἐά. 
πληγίντ.) ΑΙ]. Ατρθ. 2. ὑπὸ Κυρίου] νποὸ του Κ. ς3. α Ογτ. 

«“« ἤεο Ἡϊετ. 75] 

ΤΟΝ α Ὅγτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε μεΐπιλ, 6), ἐεὰ μαῦθεῖ ἔσερε δὶ Ὁ]. Α;- 
)} Λιγνπτον ς3, 148. Οοηιρί. ΑἸ4. Ευΐ. ᾿. ς. Τεῖ. Ἡϊΐες 

ἢς τοῖν ΑΙ. ἰ;, 8141:, (δὰ αἰϊθὶ ίσσρε υἱ Και. “Ἐργρεδγανε Αστιν. τ. 
αἰϊίαυε. Απῃ. Εὰ. ὅταν] οτε )ς, 134. φ6τι 74, τού, το7. νεπί, 
ηυκῇ Διετίς ὅταν ὧν ἰπ Οτἴαςο, Οορι. ἰκωϑίσαμεν) ἐκαϑημεϑα 
74. 78ν 84, τού, 107, 134. ἐχαϑεισαμεν ΝΊ]. εκαϑησαμεν 72, 
811. εἴ ἔς ρεΐπο 49. ἂς Ογτ. ΑΙ. νἱ, ρα ρείπιδ, τ ς1, (οὐ αἰ δὲ 
ἵκρε υἱ να. ἐκὶ τῶν} ὑπο των )ς. τῶν Αἰτῃεπὶ Οοάϊςες 
τυ, τῶν προὼν} α Ἐνΐ. ἰὼ ΡΗ͂; 4269. ἡσϑίομεν) ἰφάγομεν 
Ευΐ. 1. ς. ἄρτους] α γε. ΑἹ. νἱ, ματῖς ρεῖπιδ, 9.) ἐδεὶ παδεῖ ζρε 

ἰδ. ρακπειι Θεοῖς. ὅτι} καθ΄ τ, τοό. οτε 14, 1ό, 110. 

ἐξιγαγετι) ἐξηγαγις 30, 43, 129. Τετι. Απαρ, 3. Αεἰς τὴν ἔρ. 
ταύτ.) α Ευ(.]. ς. ταύτην τ᾿ -- ταύτην 2} α ἀεγισ. εἴ 4ια» ἰὶς 
ἰαιεδοεηϊ (4, ι18. τασαν συναγ.} τμας καὶ πασ. συναγ. 49. 
α πᾶσαν 72) ς. Τεαῖ, Αγῶῦ. 1.2. ταύτην 2] α ς3. Αστῇ. 1. 
αἰ ὕψις. Απη. Βα. λιμῷ] λοιμω 7ς. 

Ιν. Εἶπε δὲ) , δὲ Θεοῖς. εἰ ἀϊκε Αὐτὰ. τ. αχυς, Ατπι. Ἑά. 
διαν. Οἴτος. ἐγὼ] Ριἶο ἱ, 617. ὕω] διδω )ς. διδωμι 
(υρταίςείρι. γ6ό. δίδωμι Εὐυΐ, ἰΐ, 94. δίκαια 
Αυς. ἄς {επιοῖ, ποῦ ἔετηρεῖ, Απιὸς. 
τους} ραν Οεοις. ἐκ τοῦ ἀρ.) α ἐκ ῬΒίϊο ἱ, 29. ἀπ᾽ ὠἐρανὰ 
ῬΉϊο ἱ, 6:7). καὶ ἐξελ.} ἐξελ. δὲ 4. ἐξελεύσεται) σνλλεξζ- 
εται γό. ὁ λαὸς) - πεκρ Αὐτηθηὶ Οοάϊοες αφυ!. Απῃ. Ἐά. 
“Ἔ ἀρ Οὐεοις. συλλέζ.) συλλεξωσι ας. συλλεζεται (Άς εχ τε- 

Ρέϊιο) γ6. φυναξονσι ς. εοἰϊίφει Αὐ. τὸ τῆς ἡμίρ.] ἴωρετ 
τὸ τῆς {υργαίςγιμί. ρημα πιδπὺ τεςευογε, 130. ρημᾶὰ τὸ τῆς "κα. (8. 
βμα τὸ τῆς Ἄμε. λογον (ἢ) γ4. Τὰ γοσο βημα; εἰ λογον, Ἰπάἀυδδα 

ἴητιιδ εχ πιλγγίης, ἴωηϊ τείεγσεπάλ δὰ ἃ ἄρτους, ου)ὰ9 ἔυπε εχρ]!ςδῦο ΑἹ- 
ἱεροεῖςε. Ῥοῃϑ εκρί ςαιϊοπὶς εῇ ΡΟ! ̓, 12 ιπτο)ν ΔΡΡΟΠΔΠῚ να: 
ὅτός ὑξιν ὁ ἄρτος ἡ τροφὴ ἣν ἔϑωχεν ὁ Θεὸς τῇ " Ψ.χῇ πρυσενέγκασϑαι, 
τὸ ἰαντὰ ΡΗΜΑ, καὶ τὸν ἑαυτῷ ΛΟΓΟΝ: τος γὰρ ὁ ἄρτος, ὃν δέδϑω- 

κιν ἡμῖν φαγεῖν, ΤΟΥ̓ΤῸ ΤῸ ΡΗ͂ΜΑ. ΜΙάε ροπο ἱ. ς6ό. ἡμί- 

ραν] -Ἔ αντῆς τς, (8. οανεν ἀΐον δῖαν. Οἴτοσ. ἔς, (δὰ ονειενε εἷϊ 
υποὶς ἱποϊυΐαπι, διαν. Μοίᾳ. ὅπως] ὅταν Ῥμΐϊο ἱ, ττο, δά υἱ Ν δῖ. 
ἷ, 120. “σορεύσονται!} τορένονται ζ2, 134. τῷ νόμ.} ἐν τω 
νομ. 32. Ο γτυ. ΑἹ. ἱ, μετῖε (δουπάδ, 28ς. Αὐυξ. Αγπὶ. :. δφυς. Ασγχ. 
ἙάΔ4. ρεαπιιεῖϊ ἐν ωὉ Χ εἰ ἴῃ οπαγδᾶς. πιίηοσε Αἴοχ. νόμ:»] ονο- 

ματι 111. υἱ ναὶ. ἰπ οἰασαές. πύποσε ΑἹεχ. μον] γι... ἢ δ] 
αϊς. 

Νν. Καὶ ἕγαι ἐν τῇ ἡμ. τῇ ἔχτη] καὶ ἐγ. ἐν τὴ ημ. ἔχτὴ 10. καὶ 

“Γ᾿ ἕν τῇ πμ. τχενη το. αν Πν ΡΠ, 45, 56, 59, 72, 75). 129, 131. 
Οοιηρί. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε (κουπάδ, 28ς. ἱν, 116. χαὶ ἑτοιμάσου- 

σιν] καὶ ετοιμαισωσὶν ςς, 7ς, 84) τού. Α]εχ. ετοιμασωσὶν τδητιΠῈ 
14) 3ς. ετοιμαζουσιν τλπῖυπι (Ής) 130. καὶ τό, ς2, ς8, 73, 77, 
)η8. Αταῦ. τ. 2. δίδν. Οἴἶτος. Αστὶ. :. δἰϊΐφυς. Ασπὰβ. Ἑά. Οεοσς. 
ἰὰν 1] ας. αν7ς. ἂν υοᾳὺς ρίῸ ἐᾶν τ εἴ 2 ἤλθεηϊ ΚΙ], Χ, 
14. 16, 18, το, 30, “8, 4, γ4.) 73ν 77, 1οῦ, 107, 108, 129, 130, 
134. Οοπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματῖς εοιιπάα, λ8ς. [δὺεῖ ἂν 
ἰῃ υἴτοχυε ἰοοο εχ σοῖγ. (6. εἰσενέγκωσ!ι) εἰσεπενεγκωσι ζ9. συν- 
αγαγωσι )ς.  ἕἕγαι 5} Δὲ ϑιαν. Οἴτος. ἐὰν 25] ἂν ας. 

Ὅλ εἰϊἷς νἱάς ἔυρτα δὰ ἐὼν ρει πηι π. συνωγάγωσι) συναγωσι 18, 
58. εἰφενεγχωσὶ 12) )ς. ΑἸεχ. εἰς ἡμέραν] α ς9. ἡ πα (πὶ 
ἃ ροδετγίοι! (δὰ δηϊαιδ τδηι, 11) «Ὁ φιοι δ. (ορῖ. 

ΤΟΣ 

86} 

ΝΙ. Καὶ εἶπε) εἶπε δὲ 11 Χ, 14, τό, 18, 2ς, 29, 30, 32, ς5,7 

ς1, 54) ςς, ςό, ς7, 9.) 64. γ)3ν 74. 76, 77, 84, τοό, 107, 118, 130, 
114. Οοπιρὶ. Αἰά. (ει. Νιὶς. Οορι. ϑίδν. Οὗτοζ. καὶ εἰπὸν ᾽ς. 

Ἀπ. τ. αἰΐυς. Ατπι. ΕἘὰ, κα καὶ ΑἸεχ. τᾶσαν] αὶ ΑΓΔΌ. :. 
8. 3. υἱῶν] τῶν νιων 74. ἑσπέρας ἱσπίραν Ἐπΐ. ἴῃ ῬΙ͂, 4,72. 
ἐα νείδενα ἀας ([εὰ ἐαε ἀποῖς ἰποῖυ.) δίαν. Μοίᾳ. Κύριος) - ὁ 

Θεος υμων 195) 108. ἘΠ ἐξηγ. Κυρ. 14, 16, 25, ς7, 73» 
27, 78, 110. (δι. Νὶς. μᾶς] ἡμας γ8, 841. ᾿Αὐ γι] “- 
Ζυμίογενε Αττη. τ. αἰϊϊφις, Ασην. Ἑά. 

ΝΙΙ. Καὶ πρωὶ] και σρωιᾶς 128. πρωὶ δὲ ς8, γ24. Ευΐ, ἴῃ ΡΥ: 

472. ΄ρωια δεῖς. ἢ γνωσισϑι οτι ἐξηγαγεν Κυριος υμας ἐκ γης 
Αἰγύπτου, καὶ ρων (ἢς) 14. α καὶ δῖλν. Οὗτος. Κυρίου] ἢς ἰπ 
οἰιαγδᾶδ. πηίθοῖε Αἰεχ. τὸν Θεο {1  Αὐυφ. ἐν τῷ εἰσαχ.} 

αὐτὸν ἰπ οἰατδῶι. πΐποτς ΑἸοχ. -Ἐ αντὸν 72. ἙΕυΐ. ]. ς. ΑΥπι. 1. 
Αἰ ἴαυοι Ατπι. Εά. -Ἐ Κυριον Χ, 18, 19, 29, 30, ὅ4) γ45) τού, 107, 
108, 128, 134. ΑΙά, δ'λν., τὸν γόγίνσμ.} καὶ τὸν γογίνσμ. ᾽ς. 
πάντα τὸν γόγίυσμ. Ἐπ. Ι. ς. ὑμῶν--ἡμῶν] λα ροϊτοπιυπὶ εἴ 
4υα: [18 ἰπιεδοςηϊ (4. το8. ἐπὶ τῷ Θεῷ] ἐπὶ τὸν Θεὸν 22. κὶ 72. 
Ευΐ. . ς. ἡμεῖς δὶ} ὑμεῖς δὲ το, ς9. τί ἐσμεν] τινες ἐσμεν 
1ξ) εἴ (Ως) τ9. τινες ἐξεὲ (0) γό. διαγοίγύξετε] διαγογίυσετε 
9. γογίνζετε γ4, τοό. ΑἸ]ά. ΑἰΙεχ. γογίυζεται 7ς: καϑ' η- 
μὼν] καϑ' υμων (Άς) )ς. , 

ΨΙΠΠ. Καὶ εἶπε Μ.} α 19. κα ἐπε Μ. 2ς, τοῦ. ἐν τῷ διδ.] 
φκανίο δαόαι! ϑαν. Οἶτορ. Κύρ. ὑμῖν] υμ. Κυρ. ς (5) 129. Κυρ. 
ἡμῖν .3. καὐμιν γ2. τὸν Κύρ. ὑμ. Ἑαΐ. ἴῃ ῬΩ͂. 472. ονείακ» εἰς 
ἔυρτα ἰἰποᾶπι δ έϊτυσι, Ατσῃ. τ. κρία Φαγ.} φαγ. κρεα τοό, 197. 

30. 

ΔΝ ΄ν» 

, 

γ..5} δ᾽. 

τ.’ .  »ἔ τς 

“(, 



ν»νἡ ᾿ Ἐὰ, 

{ Ε 

Ν 
ἄρτους} ἀρτὸν τού, το). Οεο., 
διὰ τὸ εἰσακ.} ἐν τω εἰσᾶκ. ξᾶ, 71. 
Κυρ. τὸν Θεὸν ς3. 

τὸ πρωὶ] τῶ πρῶ! 2... κ 76. 

Κύριον 292] τον Κυρ. γ1:- 

γόγίνσμον ὑμῶν] Α ὑμῶν ς4. (δι. Νίς. 
ὑμεῖς} α ϑίαν. σεορ. διαγοίγύξετε διεγογίνξετε 42, τού. (δῖ. 

Νίο. 4 καϑ᾽ ἡμέραν ἢξ. χκαϑ' ἡμῶν 12] εομέγα ἐἤίμσι Οορὲ. 

ἡω. δὲ τί ἐσμ.} κα 19, 729) τού, το). ἡμ. δὲ τινες ἐσμ. 71) 76. εἰ 
πο, φεὶἑ {επί δῖαν, Οἰἶνορσ. πος δηὶπε φμείἱ έσπιμς ΑΥ̓ΤῚ, 1. δἰ φυα. 

Απῇ. Ἑά. ὲ γὰρ] κ γὰρ δίαν. Θῆτϊορ. Οεοτρ, ἐς. ὁ γόγ- 

, ηῦσμ. ὑμῶν] ο γογί. υμ. ἐς. ΝΠΙ, Χ, τῷ) τς, τό, 18, 2 ζ9 30) 3) 54, 

58 τύ, ς7, ς8, 64, 72, 73ν 77» 78ν 84. 8») 118, 128, 120, 130, 131 
134. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Οοπῆ. ΑΡρ. ᾿ἷ, 246. ο γογίυσμος ες. 19, 
95 1ού, το). 0 γογίνσμος ουτος ἐς. 75. Θεοτῃα. ὁ γόγίυσμ. ὑμῶν 
ὅτός ἐς. Ογτ. ΑἹ, ν, 732. κα ἐγιν Εὐΐὶ ἐὰ ΡΠ, 469. Ιχπαϊ. δὰ Μλρῃ. 
Ῥ. 54. 5ῖλν. Απῆ. 1. κα ὑμῶν Ιφηδῖ. 1. ς. Οϑοῖσ.0 ἀλλ᾽ ἢ] αλλῶ 

140 τό, 2, 32) ς2,) (3, (4) 73» 745 76») 77) 78, 84) τού, 107, 118», 
130. (δῖ. Νῖς. Οοηῖ. Αρρ. 1. σ. Ἰγπδῖ, ἱ. ς. Εύ, 1. ς. γε. ΑἹ. 
Ι. ς. Αὐζ. ϑ8ι|2ν. Οἴἶγορ. Οεογσ. πη, 1. δ ἴφυς. Απη. Ἐὰ, ἢς 68 
ςοΥῦ, ἔρὰ ῥγπιο ἔοσίς υἱὲ Ναῖ. 1 34. τοῦ Θεοῦ] α τοῦ χ2, λς. Ογγ. 
ΑΙ. 1, ς. Κυρίου τοῦ Θεοῦ Ιᾳπαῖ. 1. .. Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν Οοηί 
ἌΡ». 1]. ς. ᾿ 

ΙΧ. Εἶπε δὲ} α δὲ Οεοῦσ. εἰ ἀλκὶ! δῖαν. Αιπῃ. τ. αἰθαυθ. Ἀπ. 
Ἑ4. πάσῃ συναγ.} πασὰν συνουγωγην (ἢς) 72. «αἰ ονηπένα δοπρτε- 
ζΖανίοπενε δἷαν. α πκάση Ατδῦ. 3. συνοήωγη) τησυναῖ, 32. ἐκκλη- 

σι το, 108. υἱῶν ργαρπιϊτης ἀσθουϊαπι Ατὐτ. τ. δἰϊφυς, Αὐτῃ. 
προσέλθετε) τροσελϑατε Δ], 29, 58, ς9, 82, 129. ΑἸεχ. 

ἐναντίον} ἔναντι τού, το). ενωπιον 7ς. τοῦ Θεοῦ] Κυριου 19. 

Τοοναὶαὶ οὐπὶ αὐΐουϊο Οεοῦσ. Ασππθηὶ (οὐϊοε8 αἰϊαιῖ. Αστα. Ἑὰ. 
εἰσακ. γαρ------ἴρημον Ἱποϊαῆνά ἱῃ σοπλ. 10} αὶ Βδβς δὲ φιλῶ ἰΐβ. ἰηϊεῖ 
Ἰλεεηῖ τού. εἰσαχήκοε) εἰσίχχηχκθά 107. 134. γῶρ!} αὶ το7. 
τὸν γόγίυσμον ὑμ.} τὰ γογίνσμξ νμ. τς. τὸν νμι. γογίυσμ. 19. υμ. 
τὸν γογίνσμ. 11, Χ, 14) τό, 18,2 4, 32, ς3) 54) αὶ ὁ» τός κ9» 64) 73» 
»,9, 783) 84) 8ς, τού, το), τοῦ, 118, 128, 129, 1319 124. (ΟΠ0]. 

Αἴεχ. δι. Νίς. σορῖ. καὑμῶν 57. μειγησαγ ἦος υοβηήηι Οεοτρ,. 
Χ. Ἡνίκα δὲ] ,αὔεν οβ «κίεν: σφεων ( ορῖ. ἐλάλει) ἐλαλη. 

130. τάση συναγ. υἱῶν] το. τὴ συνῶ. νων 72) 77. κα ὥάση 
Αταῦ. 3. Ξ]δὲς ταλτυη Οδοῦρ. ἐχρήγυυηϊ ἀγουϊαηλ ἀπῖς υἱῶν Αππ. 
1. δἰἴφις, Αππ. Ἐά. Ἰσραὴλ) -᾿ ἐλαλησε τῦρος αὐτοὺς λεγὼν 
»2. καὶ ἐπεςρ.} α καὶ Οεοῖσ. Ασπι. :. δΐφυθ Ατπὶ. Ἑή. 

ἐπεςράφυσ. ἢ ἐςραφησ. 18. αἀπεςραφγσ, ςς, 72. ΑΙά, - ἐδ τοῦς. 

καὶ ἡ δόξα Κυρ. ὧφ5] καὶ ὠφϑὴ ἡ δοζα Κυρ. τοό. δου η δοζα 
Κυρ. ὠφϑη ς8. καὶ (δου η δ. Κυρ. ὠφϑὴ τς, 72. Ατα». σ.. 2. Αττ, 
1. αἰΐφυς. Ατπι. Εά, νεφέλῃ} παδίιόμς ϑίδν. Οἷἶζογ. Οϑοσᾳ. 

ΧΙ. Καὶ ἐλάλ.} ,, καὶ Οεοτς. λέγων} εἰ ἀεὶ Θεοτς. 
Αγπι. τ᾿. δἰίᾳυθι ἄσηι Ἑά. . 

ΧΙΙ. Εἰσακ.} εἰσακ. γὰρ 39. ἐγὼ ἀκήκοα Ἐυΐ, ἐπ ΡΙ͂, 470. 
τὸν γόγϊίνσμ.) α 9. πημεενγ δ ίοποη ἦσηις ΟἜοΥφ. τῶν νἱων] 
α, τῶν 189. 19, 74, 74ν 196, το7, 134. Ἐυΐ. 1. 5. ουπαγεχρείοπὶς οὐπὶ 
ἀτςιῆο Αἴπι. 1. Ἰσρ. λάλ.} Ἰσρ. καὶ ἐπερραφησαν εἰς τῆν ἐρῆ» 
μον" καὶ ἢ δοζα Ἰζνριὰ ὠφθὴ ἐν νεφέλη; καὶ ἐλάλησεν Κυριος προς Μωυ- 

σὴν λέγων" εἰσακηχοῶ τὸν γογίυσμον τῶν υἱων Ἰσραηλ' λαλησον (Ώς) 
110. λάλησον} ἰοφμέτε ἰξίμμγ ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. πμῆς ἰοσμέγε Αττη. 
1. εἰΐᾳυε. Απη. ἘΔ. λέγων] ο' δΐεε» Αππη. τ. αἰἥφυς. Αταν. Βα. 
“: ἀϊ Αταδ. 3. Οεούζ. Ὁ ἐλἐρ ΑΓΔΌ. 1. 4. 3. ἑσπέραν) ἢς ὁχ 
οοτν. δά ἐσπερας Ῥεΐπιο, 5. σπερας 78. κρία} κρέας 14) τό, 
235) 52) 4773, 27ν 118, ἄρτων) αρτον γ8, 84. ὠρτὸν 0, 7: 

Ὁ Δ Ο Σ. 

ΚΕΦ. Χν!. 
φαγεῖν, χαὶ ἄρτους τὸ τσρωὶ εἰς πελησμονὴν, διὰ τὸ εἰσαχᾶσαι Κύριον τὸν γόγίυσμον ὑμῶν, ὃν 
ὑμεῖς διαγο[γύζετε χαϑ᾽ ἡμῶν" ἡμεῖς δὲ τί ἐσμεν; ἃ γὰρ χαϑ' ἡμῶν ἐςὶν ὁ γόγίνσμος ὑμῶν, 

ἀλλ᾽ ἢ χατὰ τοῦ Θεξ. Εἶπε δὲ Μωυσῆς ττρὸς ᾿Ααρῶὼν, εἶπον “σάση συγαγώγῃ υἱῶν ᾿Ισραὴλ, 

προσέλθετε ἐναντίον τοῦ Θεδ' εἰσαχῆχοε γὰρ τὸν γόγίυσμον ὑμῶν. Ἡνίκα δὲ ἐλάλει ᾿Δαρὼν 

πάση συναγώγη υἱῶν ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐπεςράφησαν εἰς τὴν ἔρημον, χαὶ ἡ δόξα Κυρίου ἄφϑη ἐν νέ- 
φέλη. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Εὐσακχήχοα τὸν γόγίυσμον τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ' 
λάλησον «πρὸς αὐτοὺς λέγων, τὸ πρὸς ἑσπέραν ἔδεσθε χρέα, χαὶ τὸ πρωΐ πολησϑήσεσϑε ἄρτων 

χαὶ γγώσεστε ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. ᾿Ἐγένετο δὲ ἑσπέρα, χαὶ ἀνόξη ὀρτυγομήτρα, χαὶϊ 

ἐχάλυψε τὴν παρεμδολήν'" τὸ τσρωὶ ἐψένετο χαταπαυομένης τῆς δρόσου χύχλῳ τῆς Θαρεμξολῆς, 
Καὶ ἰδοὺ ἐπὶ πορόσωπον τῆς ἐρήμου λεπτὸν ὡσεὶ χόριον λευχὸν, ὡσεὶ πάγος ἐπὶ τῆς γῆς. Ιδύ»- 

τες δὲ αὐτὸ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ, τί ἐςὶ τοῦτο; ἐ γὰρ ἤδεισαν τί ἦν' εἶξε δὲ 
Μωυσῆς αὐτοῖς, ὅτος Ἵ ἄρτος, ὃν ἔδωχε Κύριος ὑμῖν φαγεῖν. Τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ συνέταξε Ἀύ- 

ἐγὼ Κύριος] ἐγὼ εἰμιν Κυρ. 53, τό. Οοτπρί. δῖαν. Ασπη. τ, δἰ συσ. 
Απῃ. Εά. α ἐγὼ 74. 

ΧΙ]. Ἐγίνετο δὲ] καὶ εγπεν᾿ ἐγαι 72. “ χαὶ ἐγένετο Ν]], Χ, νὰν 

15, τό, 18, 2 ς, 29, ξ3, (4) 56. 57.) 58) ς9, 64) 739 14) 76, 78, 94) ὃς, 
τού, το7, 118, 1309 134. Αἰεχ. Ευΐ, ἴω ΡΙΖ 474. Οορι. α δὲ ἀθοῦρ. 
ἑσπέρα.) σείρεγε Αλουγτη. ἀρ. ΑτΌγ. καὶ ἀνέξη ὀρτυγ.} καὶ ἀν. 
ἡ ὀρτυγ. (ὐοπιρὶ. εἰ σἰεενείσγ μι νοίμγηῖεσς ΒΊΆΨ. ἐκάλυψε] αὁ 

εραείογει: δῖαν. τὴν παρεμῷ.} ομλποη εοπρτεξαιίονοηι ϑίλν. Οἰγοσ. 
Ἔ ἡμὴς αἰσοηαΐ γος ΑΥδὺ. 1. Ἅ. τὸ τραν} τω Ἤρῶι ὅ4. , τὸ 

Ευΐ. 1. ε. Ογε. ΑἹ. ἃ, ραιῖε ἐξευκὶα, 28, οὰ παῦσε 4168. - δὲ Χ, 

14.) 18, τό, 18, 25) 40, 30, 32, 2) 53) 44) 58, 9, 64) 72, 73») 75) 
γ6, 7, 82, 89. 118, 1:28, ;Σ29ο. Οοπρὶ. ΑΙβ. Αἰοχ. (κε. Ν᾿. Ευΐ 
Ἰ. ο. Αὔψαῦ. 2. Ογγ, ΑἹ. ἢ ε. (δὰ υὐ ῖ. αδξ ἐνρεδίοσιρι, δὲ ῥυϊιά 
ΙΔ 139. “«{ δὲ εχ σοιτ, τ6. 4 πισθς εογα. Αἰτη. :. αῇϑίαυς. 
ΔΑηυ. Βὰ. ᾿ ἐγ. κωτοσ. τῆς δρούσιυ} φκηοδαϊ ΜΜρι; φνο αἰ ζεραϊεν 

σι; Ασαὺ. :. 2. ἐἰεεμαῖι τὸς ταῦ. 3. εὐβάδα! γος (ΟεοΥΡ. 

ΧΕΝ. Καὶ}. Θεοις. λεχν.-ἰπὶ 2} ᾿ς, αυο ἰωϊσελοοϊ απ, 
εἴδῆβ, βιρεηπάυχὶς πηλῆυς ροΐδοσίορ ἀἰ:α, ες ἰοουβ ἰῷ 18 δαδδὲ δυπο ; 

λέπτον αγασυρομενον (ἀεὶπ ἰλουπαὴ λεπτὸν ὠσεῖ σαχηὴν (βΒ6ό, εξ. καχ- 
γ} ἐπὶ ΨΤΙ. ὡσεὶ 13] εἰ ἀγάπῃ, 730. λέπτὸν}) λευκὴ τού, 
192. κα ϑν. Οἴἶτον. χύρ.} ὁριον τφό, το7. κόνιον Ἐξ, ἰὴ ΡΥ, 
4.22. κορίαναν Ογκ. ΑΙ. 1, Ῥατῖα ὑχίγωλ, ας 3, “πὰ δύ οἵ γαῖ. ον 
«πάγη Αὐρ. δοτίαπάεν ϑ8ῖαν, Μοίζ.Ό. κόρισν λεὺκ.} χοριον" λευλ. 

130. Οεογρ. ἄτη. σ:. αἴδαυοι πη. ἕά. σὲ ὥς ρίεης ἀϊῆίηριθηῖ 

δδῖα λευχον τού, τοχ. Εἰ ἰοείδη ὕὅσηδιτον ἀϊίπχὶε ΒΟ, Ὥλπν μαδοὶ 
“ρόνος λευκότερον ἵν 4]]βοης δὲ ἸοίττΑ. λευκὸν λεπτὸν ῃ οἰκῶ. 

τἠΐπονε, Αἰοχ. πσῶγος) ταχνη Χ. γο; σοακπκία!τ, Οορῖ. ἐπὰ 

τῆς γῆς} ἐπι τὴν γὴν 53. κα ἐπὶ Βαῦ 1, ὅρῳ. ,Μρεν' ζαείρη ἐτα᾽ 
Οοῖς. : 

ΧΝν, ᾿Μόντος δὲ]. ἰδόντες δὲ ΜῈ. ΑΙοχ. κα δὲ δον. Ανπι. ὃ, 
αἰΐαυς. Αττὴι Εὰν αὐτὸ] α ΝΣ, Χο τῷ, τόν 18, 19, 2ς, 49, 30, 
332, 2, 57, 64, 73» 74ν 7.0 76, 77) 78» 84, 8:5) ἐού, 130, 134. 
Οοιηρί. Αἰεχ. δὰ ξο. ὅὕξογς. οὗ υἱσὶ Ἴσρ.] α οἱ 30, .0, 7ς. 
α ογπηηΐα' Ρμὴϊο ἱ, 126: εἶπαν] εὐπον Χ,, τ8, γ.. ἀνέ ΑτδΌ, 3. 
ἕτερος τῷ ἑτέρῳ} κ᾿ τῷ Ογτ. Ἀ]. ἱ, ρᾷπό ἐξειάα, 28), 16 μάθει 9}. 
2τοβιπφεῖς ργορίπγεσο, στὰ ἀσοῦυς ἀτίοι!ς, Αὐτὶ. ᾧ. δἰΐαυθ. Αὐπα. Ἑά. 
τί ἦν] τι ἐξὶν 74, 84. 1Ἰού, τοῦ» 134. φίϊά δοε φῇ ϑιχ. Οἶζοσ. 

εἶπε δὲ} α δὲ Θεοῦ. εἰ ἀἰϊχίξ Αττὰν 5. δἰϊϊαυς, Αὐπί. Ἑά. Ἀίωυσ. 

αὐτ.} αὐτοῖς Μ. Ρμϊο]. ς. Μ΄ τρος αννόνς ΠῚ, Χ, ἐφ, τὰ, τό, 

18, 10, 25, 29, 30, 32, 52» 53) 04) ἐς, 46, ς7) «8, 9, ὅ 4) 72; 73» 
)ᾷᾳ, 7ζγ 77.» 78, ϑᾷῴ ὅς, τού, το». ε18, 728, 126. Ρ1ο, 13ἢ) 134. 

(οπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. (δὲ. Νιο. γε. Α1]. 1, ρασῖς δθπν, 291. ἃ, ραῦϊδ 
{εουπάα, “87. ρος αὐτους Μ. 1τοϑ. α 26. ὅνος} -Ῥ ἐσὶν 
((δηλεὶ, ποι υδὶχαθ) ΡΒ ;, ςόό. ὁ ἄν». , ὃ γ4, 84, ἔοδ, τοῦ» 
134. ἔδωκε} ϑεϑωκεν τς. Ῥιΐο ἷ, 120. ὥγτγ. ΑἹ, νὶ, Βανῖδ ῥυΐγηα, 
1ς3, ἴεὰ ἰδὲ υἱ Ναῖ. Κύρ. ὑμ.} υμ. Κυρ. Χ, 18. Ογυ. Αἱ ἢ 
Ῥατγῖε Ὀχὶ πη8, 2 ς3. 1) ρατῖε “εουηήα, 287.. νἱ, ΡΆΠε {εοπηἀ4. 1.3. Αἷν 

ποδγτη. ἅΡ. Αηῖον. (δου. Αττή. σ. αἰϊΐαισ. Αται. Ἐὰ ὑμεῖς Κυρ, 
((ς) γ2. ἡμῖν Κύρ. ῬΙμ]ο ἱ, 120. φαγῶν} τυῦ φαγ. ῬΙΟ 1. ς. 
1εὰ ἃ, τ21, οἱ Καῖ. 

ΧΥΝῚ. Τοῦτο] τοῦτο γὰρ 18. καὶ τοῦτο Αἰά. ΑτὰΌ. τ. 4. 3. 

ϑίαν. Οἴτος. Ασπὶ. 1. αἰδίαιιο. ἀπ. Ἐὰ συνέταξε) -δ'υμῖν 19. 
Ἔ ἡμῖν τοϑ' -μ' οοὖδ Αττη. τ. Κύριος] Ῥεν» Ατῃδε.. σκ)γ» 

αγαγ.} καὶ συναγσογ. ς9. απ αὐτοῦ ἵκας.]. ἕκ. οπ᾽ αὐταὶ ΟἿ, 
Νίο, 45 νοβγώπ βίαν. σὸ εἰν (ομηδωσ παρπιόγισα, πη φύγει 

9. 

10. 

11. 12.Ψ 

12. 

14. 1ς, 

16. 

δὴ 



ΕἾ Ξ.»ᾳΟ}Ο 
ΚΕΦ. ΧΥῚ. 

ρΙ06" συγαγάγετε ὠπ᾿ αὐτῇ ἕχαξφος εἷς τοὺς χαϑήκοντας γομὸν κατὰ κεφαλὴν, χοντρὰ. ρι μὸν 
17. ψυχῶν ὑμῶν, ἔχαςος σὺν τοῖς συσχηνίοις ὑμῶν συλλέξατε. 

Δ Ο Σ. ; 

᾿Ἐποίησαν δὲ ὅγως οἱ υἱοὶ Ἰδραῆλ' 

18. χαὶ συγέλεξαν ὁ τὸ “πολὺ χἀὶ ὁ τὸ ἔλατ]ον. Καὶ μετρήσαντες γδμὸῤ, οὖκ ἐδλεόνασεν ὁ τὸ 
“σολὺ, χαὶ ὃ τὸ ἐλατ]ον οὐκ ἡλατ])]όνησεν" ἔχαςος εἷς τοὺς χαϑήκχϑντὰας Ψαρ ἑωυτῷ συνέλεξαν. 

Εἶσε δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτοὺς, μηδεὶς καταλειπέτω ἀπ᾿ αὐτοῦ εἰς τὸ “ρωΐ. Καὶ ὀὐχ ἐἰδήκου- 

σαν Μωυσῇ, ἀλλὰ χατέλιπόν τινες ἀπ᾿ αὐτῇ εἰς τὸ πρωΐ. λχαὶ ἐξέχεσε δαώληκας, χαὶ ἐπώξεσε. 

10. Ζό. 

21. 

22. 

23. 

τ 

δ, 

᾿ Φχῆναις 10, 108. τοῖς ἐν τοῖς σκῆρονφ (ὥς, εξ. συσκηνοις) 72. 

χαὶ ἐπιχράνϑη ἐλ αὐτοῖς Νίωυσῆς. 

ἡνίχα δὲ διοϑόῤμαινεν ὁ ἥλιος, ἐτήκετο. 

Καὶ συγάλεξαν αὐτὸ πρωὶ “σρωὶ ἕκὰςοὶ ἐὸ καϑῆλον ἀὐτῷ" 
Ἐγένετο δὲ τῇ ἡμέρα τῇ ἕκτῃ, συνέλεξαν τὰ δέοντα 

διπλᾶ, δύο γομὸρ τῷ ἑνί’ εἰσήλθοσαν δὲ ππάντεφ οἱ ἄρχοντες τὴς δυγαγωγῆξ, λαὶ ἄγήγ[ειλὰν 
Μωυσῇ. Εἶπε δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτὸς, ἃ τῶτο τὸ ῥημά ἐςιν ὃ ἐλάλησε Κύριος; σάβδξατα ανά-- 

ς»Ἅ φΦ ΄ Ψ ἰ έ ὁ} ’ ΄ ἂἍφΦ ϑ",Ἅ Ἂν Φ ", 

χαυσις ἀγία τῷ Κυρίῳ αὔριον" ὁσὰ ἐᾶν πσέσσητε, πέσσετε᾽ χαὶ ὁσὰ ἐᾶν εψητε, ἐψετε" χαξ 

ΑΙΔΌ. 3. εἷς τοὺς χαϑήκ.} Ἐ τοαρ᾽ «ντω τς, 78, 128. 
εἶς μμαε (ορι. γομὸρ) γομήφ ς8. κατα κιφαλὴν} α 74. 
κϑτῶ χιφαλὰς Οντ. ΑἹ. ἱ, ματα ὑείπιλ, 2 ς 3. κατὰ ἀριϑμ.} και 

χωτα ἀριϑμ. 74) τοῦ, 107» 134. ψνχῶν ὑμ.} τῶν ψνχ. νμ. 22. 
ψύυχὼων νων (Βς.) 71. σίνογαια Θέεογρ. ἵκως. 25} - οδήείν 
δίδλν. Οἴἶγοχ. σὺν τοῖς συσκηνίοις] συν τοῖς συσκῆνοις 12, 715) 73» 
γᾷ, 78. γε. ΑἹ, 1, ματὶε ξουπάλ, 187, (εὰ υἱ γαῖ. ἃ}, ἐν τοῖς 

συσχηνοις 14. 16, 2ς, 52) 53» 64) 47, 64» 779 18, 130. ΑἸΔ. ΑΙοχ. 
(γε. ΑἹ. νὴ, ρατῖς ὑτίπιδ, 143. ἔν τοῖς σχηνιοις (ῆε, ἰδῷ. συσκπηνιοις) 

84. «τοῖς συσχηνιοις (9ῷ. ἂν ταῖς σκηναῖς (ὐτηρί. τοῖς ἐν τοῖς 
τοις 

ἔν τοῖς συσχηνιοις Ν]], 20, 70, ςς), 74) τού, 134. τοῖς ἐν τοῆς συσχῆ- 

νικις ἴῃ ,» ἴδ σι Ναῖ. ἰπ πιατῃ. ς8. εἰς τοὺς καϑηχοντῶς ἔν τοῖς 
σνόχηνιοις 107. σνλλέξατε) σνλλήζουσι, (δὰ {ὑρετ »σι {υργαίοτιρί. 
ἀνέ, ςς. σνλλιζετε 29, 59. 72. Οὐγτγτ. ΑἹ. ἱν ρᾶπε ἰοουπάλ, 428), 1οὰ 
"9 δῖ. δι. οὐ χαν Οορί. 

ΧΥἹ]. Ἔπ. δὶ) καὶ ἐπ. ΥἹ]], Χ, 14) τό, 18, 2ς, 29, 33, {2, (4, 

ξςς» 7) 405, 64. 74. 785. 76ν 77» 787) 84) ὃς, τού, 107, 118, 130, 134. 
Αἰά. Αἰεχ. (δι, Νὶς. Οορῖ. διν. τοῦ. Αππη. τ. δἰθηυς. Ατστη. 
Ἐ4. οὐ υἱο)} α οἱ ζ2,.9ς. ὁ τὸ π.] ὅτι π. (Ης) ς3. ὦ τ. π. 72. 
ΑΙά. Αἰκχ. φανιὶ παίιππο Αττα. 1. αἰἴφυο. Αππη. Βά. ὁ τὸ ἅλ.] 
α ὁ 18, 19) (3. (9. ὦ τὸ “λ. 72. ΑἸή. Αἰεχ. τὸ ἴλατῖ].--τὸ 
ἔλαττ. ἴα εοαι. 18} ώ ροϊγοπε εἰ 4υσὲ ἢἰς ἱπιαμοεηϊ (3. 

ΧΥῚΠ. Καὶ μετρήσ. γομ.} ἐνπς εὐεγενε ἐκ ἰπ πρρηΐετα Αναῦ. 
1. 3. μετρήσαντις) ἐμετρήσαντο Χ. εἐμετρησαντες (ῃς) ὙΠ]. 

ἐμετρησαν 14γ)1ζγ τό, 18,.2ς,) 29, 30, 32) ς2,) (4, ὁ (, (7, (9, 64, 71, 
53, 74, 76,78, 84. 8ς, τού, 107, 118, 128, 110.) 134. ΑΙά. (δι. Νίκ. 

(γε. Αἰ. ἱ, ματῖε ἐεοευπάε, 28). Απιδε. Οεοξξ. γομὸρ} τὸν γ9- 

μορ 73. το γομορ 14, τό, 18, 5ς, 49, 30, 26, (4, (6, όφ 71) 74), 
γ)6, 84. τού, το7ν, 1οϑ8, ε18, 130. 134. (πρὶ. ΑΔ. τὸ γομερ ς8. 

Ογτ. Α1.}. ς. τῶ γομορ 1, Υ]], ςς, ς 7, 49, 78, 82, ὃς, 128, 120, 

131. ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ.υ ἔν τω γομορ τς. (ορί. ἐν “επΐσα ΑἸΤῚ. 
1. δυφυς. Απη. Ἐά. { ἠνά Ατοῦ. 3. -τ ἐλίογανα διαν. Οἴτος. 

Οοοῖς. οὐχ) καὶ ουκ Χ, τό, 4 ς, 29, 30, 32, (8, ςς, 57, 49, 64, 
75» 73, 74. 76ν 77, 78, ὅ4, 8ς, τού, 107, 118, τ28, 130, 134. ΑΙα, 
Ογε. ΑἹ. 1. ς. Αὐὐδε, Αταῦ. 1. 2. δος. οὐχ ἐπλ. ὁ τὸ τ.} ο τὸ 
«“. ονκ ἐπλ. 10, ᾽ς. ὁ τὸ πολὺ] ὦ τὸ πολυ γ4. ΑΙά, ΑἸοχ. 
Ῥμῆο ἱ, ς(οο. εἰ φυὶ πεπίρμωα Ατλδτ. φιοά παΐεπι Αττῇ. «τ. ὁ τὸ 
ἴλ.} ὦ το ἐλ. γι. ΑΔ, Αἰεχ. Ῥμϊο 1. ς. δἰ φωὶ πεῦπις ΑἸΛΌγ, Ατη,. 

:. αἰαυδ. Αὐτθ. Ἐά. ἔλατἼ]ον) ὀλίγον Ῥμπο 1. ς. [γϑη. 47. Οοπῇ. 
Ἐρ. ἅ. δὰ Οοείπιν, νῆϊ, τς. ἀκ ἡλαήϊονησ.) ακ ἐλατἼονευσεν ᾽ς. 
καὶ οὐκ πλατἝονησ. 72. οὐκ ἐλατ]όνησ. Ῥϊο Ι. ς. ἡλατ]όνησεν" 
ἕκαςυς) πλατἝονηεεν ἑκαςος γ4. ἵκχας.} κην γυίγνο επίπε Αὐπθτ. 

εἴ ππε(ραϊγις ΑΥΑΒ. τ. Δ. 3. 
παρ᾿ ἑαυτῷ} παρ᾿ ἐαυτῶν )ς. τψαρ αὐτῶν 74. τεαρ αντω τς, ἴ9. 
49, ς8, 72, 84, τού, το 1ο8, 134- αὐτω ταητη ἴῃ ἴοχῖυ, {πὰ 

ΤΔΓΡΟ τίαρ᾿ ΔῸ Α[ϊδ πιδην, ΝῚ]. (δὶ ἱ ϑῖδν. Μοίᾳ. δ ϑίαν. 
Οἴεος, συνέλεξαν} α 72. συνελεζεν 11}, τς, 59, )78. ῬΒέϊο 1. ς. 
ἴαδεῖ υὶ Ναῖ. (εὰ ἴπ ςπδυβῶ,. πιίποεε, Αἰοχ. 

ΧΙΧ. Εἶπε δὲ) , δὲ Οεογσ. εἰ ἀϊχὴ ϑιν. Ασπῃ :. δἘΐφυς. 
Ἀπ. Ἐά. μηδεὶς} μηδ᾽ εἷς (Ὡς) τῷ. μηϑ᾽ εἷς γ54. δὶς ἔκρε ἰι: 
νεϊυδὶς Οοὐδεὶδυς. μηϑεὶις τό, ς8, 129, 131. Οοιηρί. κατα- 
λειπέτω) καταλιπέτω τό, 18, 2ς, 323, ζ(9, 64) 72) 74) 106, 107, 130, 
11:1, 134. (χῖ, Νίς. γε, ΑἹ. ἱ, ματῖε ἐεουπάδ, 287. ἵν, ραιῖς ῥυῖπηβ, 

3185. - ἑαυτὰ γη6. ἀπ᾿ αὐτὰ εἰς τὸ τ“ρ.] α ἀπ᾿ λΔ. εἰς τὸ 

ἐὶ φαὶ 

τ ̓  υρ. απ᾿ αὐτὸν Δ, 14γ τύ, 18,.2ς, 29) 54) ς7) 595) 64) 739 76, 77» 78» 

: 

᾿ 

εἰς τὸς καϑήκ.) φκαπέκηε ἤει δῖδν. τ 

8., 118, 110. ΑΙή΄. ΑἸέχ. Ἐν. 
μας ῥήπια, 1.8, (ἐδ ἀέ ες, 416]. 

ΧΧ. εἰσήκουσαν) κοῦσαν 53, ςὅ, 129. Θοιηρὶ. ΑΝ. γε. ΑἹ, 
ἱ, Ραγίε Ὡϑοάπεα, 287. ἵν, βαττό βυιπηᾺ. 518. Μήωυση] αὐτου τοῦ. 
Μωυσῆν Θοιήρὶ. κατέλιπόν τινες} χατύλιπονές (ἢ, ᾿Απ πὶ εχ 
αττος, υἱ νίάετυτ, Πἰδτατ) 16. κατελιπαν τιντῷ (ῆς) 9. κχατελει- 
πὸν τινές ΥΙ1, ἧς. ΑΙκχ. α τινεί τ, 49, 2. Ογύ. ΑἹ. ἵν, ράτε 
Ῥεϊῦα, 11:8. Θέογε. τιν. π᾿ αὐτοῦ} , τινε ἐ6. τιν. εξ αὐτου 

16. τιν. επ᾿ ἀντοῦς (ῇῆς) το. απ αντου τιν. ςο. ΟΥγτ. ΑἹ. ἵν; 218. 
καὶ ἐξίσεσέ] συνέξεσεσι ταὐττη 16. χαὶ ἐιδιν (0. Αἴεχ. και ἐξω- 
ζεσε (ἅς) ς3, 75. πιδτρὸ αλλ᾽ ανεδβωσεν 14. βράση σκώληκ. ἱπ 
αἰἴωβοηε δά ἰσειητι ΜΆχιτ. ἰϊ,265ς. σχώληχας] α τοβ. ἐπώξισι] 
απωζέσε τ6. ἐπικρανϑγ] ἢς ἕαρταίςτίρι. δά εϑυμωθὴ ἰπ ἴπχῖι 
τό. ἐπ᾿ αὐτοῖς Μ.) Μ. ἐπ᾿ αντοῖς ΝΠ, Χ, . 18, τ0) ς8, όᾳ, 
γ)8, 84) τοῦ, τον 108, 134. Αἷεχ. Οεοῖζ. Μ. ἐπ΄ αὐτους ςς, 8ς. 

ΑΚ. Μ. δι᾽ αὐτοὺς 14) τό, Ὡς; 31, ς2,) ς4η 47, 73ν 77ν 78, 118, 
130, 114. (αι. Νὶς. 

ἀπ᾿ αὐτ ἕως πρ. Ὀγύ. ΑἹ. ἵν, 

ΧΧΙ. συνέλεξαν] συνελεῖιν το, τοῦ. ϑ8ῖ2ν. Οὗτος. δυνηξαν 72. 
αὐτὸ τρωΐ τρολ] αὐτὸ τα τ. πρ. “ς. ἀυέω τῇ. σεῖς 72. αὑτὸ 
τρῶν ΤΠ, τς, 47, 3. απὸ πρ. πρ. 18... αὐτὸ ςο. Απῇ. 1. δἰπίσινε, 
Ατηι. Εά. ἵκ. τὸ χαϑῆκ. αὐτ.} . π᾿ ΓΙΑΤΡΟ, ἐκ. τὸ ἄρκουν ἢ ὁ 
δυνατὸν 14. πιᾶγζο οβάεπι, ἢ φυοὰ ο.., 57. (βείεας ἡπας (Βς) 
Οορ. αὐτῷ] δὲ ἐῇῇ ϑῖαν. Μοίᾳ. Θεοῦ. Αππὶ. τ. αἰϊαυό. Ασίῃ. 
Ἑὰ. ἡνίκα δὶ] εἰ φκαπδν Οεοῖς. Αγ. τ. αἰϊᾳυς. Αστῃ. Ἑὰ. 
διειϑύώμαινιν) διεϑιρμανεν το). Οοταρὶ. ΑΙά. ὀιϑερμαινεῖο 10, 84. 
διεϑερμένετο 72, 85. ὁ ἥλιος) α ὁ 74. 

ΧΧΙΙ. Ἐγύιετο δὲ] εἰ ,αὅκν ο Οεοιφ. 

σννελ. )ς. σδυνηξαν 71. τὰ δίοντα)] , τὰ 78. τὸ δίιον τό6. ΛΔ. 
“βείφα: ἰρβγαπα (ορῖ. διπλὰ} α 7γ4. δυπλα ᾽ς. δύο) α Ογτε. 
ΑἹ. ἵ, Ρασῖε ρεπια, 234. τῷ ἐγ] ἐκ ὠπππε ἀπίοαίφις δῖαν. ΟἾτος. 
εἰσήλθοσαν δὲ} εἰσηλϑον δὲ ΝΙ1, Χ, τῷ, τς, τό, 18, Δ ς, 29, 30, 32, 

52, (4) ἐς, 47, 49, 64. 72, 73» 7ῳ). 74ν 77ν 84, 8ζ) τοῦ, 10), τοβ, 
118, 110, 134. Αἰεχ. (αὶ. Νίς. εἴ πρυῶ “με Αττῃ. τ. αἱϊιαιό, 

Απῃ. Ἑά. τάγτες} Ῥοηΐς ρόῇ συνάγωγὴς, 75. α Αταῦ. ἑ. ὦ, 
οἱ ' ἄρχ. ] α οἱ ς. τῆς συν γ.} α τῆφ 72. Μων 65] τῶ Μωυ- 
σεῖ Αἰά, 

ΧΧΙ. Εἶχι ΔΊ] , δὲ Αὐτὴ. τ. ααυς. Απτ. Ξά. Μωυσῆς] 
α« Οὐιρί. αὐτοὺς} Ααρων 20. ΔΊ. ΎΙΙ, Χ, τ4, τς, τό, 18, 

195). 3, 39, 30, 12) 52, 53) ςς, «6, ς7, (8, (9, 64, 71, 72, 73) 74 
γς, 76, 77, 78, 8. ὃς, τού, 1ο7, τοϑβ, 130, 134. Οοηιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 
σε. Νῖς. Οτρ. ἅ, 124. ἷν, 173. Ογτγι ΑἹ. ἱ, ραστῖς ριήπιδ, 24. ἱ, 
Ρατές ἐξοαπιάς, 188. ΑἸὩδ. τ. ἃ. Οορῖ. 8ῖαν. Αὐπι. σ᾿. αἱ ἡφας, Ατσην. 
Εά. τοῦτο τὸ ῥημά ἐςιν} τὸ ρ. τουτὸ ἐξὶν ὃς. τοῦτο εγιν τὸ ρ. 

.30. ἡ Τοῦ ἘΠῚ, ἐγὶν 14) 16, 30, ς2) ς7, 77ν 130. Οὐ, 1]. ες. 
᾿ Κύριος] 9 Κυριος 72. Ἡἰϊς αὐἴεπι ροπύνέ, ποὴ ἰηϊεττορϑνέ, αἰ η- 
ξυυπὶ Οοάὐϊοος, Ἑαϊίοηεϑ, Ραῖγέςξ, ἐς νεηϊοπεὶ, ἰπ αυΐδι5 ὁ ἀοδυϊίς 

σώξξατα]) εόδαιννν Οφοτρ, Ασπι. τ. αὔϊφυς. Ατῆι. ΕΔ. 
ἀγ.] εγ. ἀνάπ. Ογτ. ΑΙ... ἐς. αὖριὸν] δὲ5 ἐοτῖρε. 82. 

συνίλεξαν) καὶ 

ἄνάπ. 

α Ὄξον. 

ἐὰν τ εἰ 2] αν Ν]Ι, Χ,, 14, τς» 16, 18, 19, 25» 46) 57, 64, 74, "ς, 
774 78, 84, ὃς, τού, τοϑ, 128, 130, 131, 134. ΑἸά, μιαδεῖ ἄν ϊς, 
πο8 πιοχ, Ογτζ. ΑἹ. ἰ; ρασῖς Ῥεϊ πιῶ, 234. τΐσσητε) σισσηται ᾽ς. 
τίσσετε] τισσιται ς8, 64, γς. Αἰά, ἐἶ ἤς, [6 ἴωρετ αἱ εἰ ἐ ἄρτα- 
(οτῖρτ. μεϊπι πιδηα, 11:1. καὶ ὅδ αἿ α καὶ 1.8. ἕψητε εψη- 
ται 78. ἔψετε) ἐψετγαι 111. ἐὔψηται 72. Ὺ τοῦ, 107. καὶ 
τᾶν τὸ) α καὶ τοῦ, το). κα τὸ Οοπιρὶ. συΐες τεγο 814ν. κατα- 

λείπετι) καταλειπέτω Π|. καταλίπετε τό, 2ς, (2, ςύ, (9, 130, 

« 7} 

ν" 75 



Ν 

“ 
βιαβᾷ. 

ἙΕ. 

αἰᾶν τὸ πλεονάζον χαταλείπετε αὐτὸ εἰς ἀποϑηχὴν εἰς τὸ πσρωΐ, 
.,͵ ἃ, Ν ΄ . » ΩΓ. φ. μν 3 3 7 5 ἈΝ, ’’ 25.» »“ 3 39 ᾿Ὁ 

εως πρωΐ, χαϑὼς συνέταξεν αὐτοῖς Μωυσῆς" χαὶ οὐχ ἐπώζεσεν, οὐδὲ σχωληξ ἐγένετο ἐν αὐτῷ. 

Εἶπε δὲ Μωυσῆς, φάγεϊε σήμερον" ἔςι γὰρ σάδξδατα σήμερον τῷ Κυρίῳ" οὐχ εὑρεθήσεται ἐν τῷ 
Ἕξ ἡμέρας συλλέξετε" τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑδδόμη σάξϑατα, ὅτι ὃχ ἐςαι ἐν αὐτῆ. 

γετὸ δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑδδόμη, ἐξήλθοσάν τινες ἐκ τοῦ λαοῦ συλλέξαι, χαὶ οὐχ εὗρον. 
πεδίῳ. 

Ο ΔΟ Σ. 
ΚῈ Φ. ΧΥ!. 

Καὶ χατελίποσαν ἀπ᾿ αὐτοῦ 

Ἐγέ- 

Εἶπε 

δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ἕως τίνος οὐ βοὕὔλεσϑε εἰσαχὅειν τὰς ἐντολάς μου, χαὶ τὸν γόμον μου; 
Ἴδετε, ὁ ὃ 7: Κύριος ἔδωζχεν ὑμῖν σάξξατα τὴν ἡμέραν τάύτην' δια τοῦτο αὐτὸς ἔδωχεν ὑμῖν τῇ 

ἡμέρᾳ τῇ ἐχτῇ ἄρτας δύο ἡ ἡμερῶν καϑίσεσϑε ἕχαςος εἰς τοὺς οἶχες ὑμῶν" μηδεὶς ἐχπορευέσϑω 

ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑξϑόμη. Καὶ ἐσαξξάτισεν ὁ λαὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑδδόμῃ. Καὶ 

231. 134. ΟΥὐΐ, ΑἹ, ἵν Βαττε ἰεουπάλ, «88, (εὰ υἱ αῖ. «110 ]. κατα- 

λειψετε 4ς. Ῥδδεῖ υἐ Ναΐ. ἴῃ οἰμιαγαδζ, πιΐποσε ΑἸεχυ αὐτὸ] αὐτῶ 
1321. αὐτοῖς ἴπ οἰαγδές. τηΐποτε Αἰθχ. κα δίαν. Οἴἶος. σοῖς. 

Ἀπη. :. δἰΐυςθ. Αστι. Ἐά. εἰς ἀπο3.}] α εἰς ΑἸά, ἀποϑὴ- 
κὴν Βαθοηῖ ἠη ΠΌΠΊΟΤΟ Ρίωγαὶ! Ἄπηῃ. 1. αἰἴψιε. πῃ. Ἐά. -Ἐ υφβηήπε 
Θεοῖς. εἰς τὸ πρωΐ] ἑως πρωὶ ΝΊΙ, Χ, 14) 1τςγ τ6, 18, 4ς,) 29, 

32, 52, 44) δ 5» 47, 58, 64) 71, 73, 74. 75) 76, 77. 84, τού, 107, 
118, 128, 110. (αἴ. Νὶς. εἰς προ 8. κ᾿ εἰς Ογτ, ΑἹ. ἱ, ρατῖε {ε- 

εὐπάδ, 288, 1ςἀ μαδεὶ 4110]. εἰ λέ ἰῃ οοσῃ. 24.} κα αἰϊεγιι. 
εἰ 408 118 Ἰηϊεταςεηῖ ς 3. 

ΟΧΧΙΝ. κατελίχοσαν] κατελειπὸν ΝἼ], Χ, 19, 49, ςς, 72, 84. 
ΑἸεχ., κατέλιπον 14) 19) τό, 18, 2ς, 30, 329) ζ2,) 64) ζ7, 64) 73» 

γ4γ). 7357 76, 77. 78, 8ς) τού, 10), 1τοϑ, 118, 120. Οοπιρί. ΑΙά. (δῖ. 

Νίς. Ογε. ΑἹ]. ἱ, ρατῖς ἐξουιηάδ, 288. δῖαν. Οὗτος. Ατστῃ. 1. δἰ ταις. 
Ἀπ. Ἐά. κατελιπεν ((ς) 59. π᾿ αὐτοῦ) αυτον ὃς. αἀντω 

40. αἀντὰ ἄντον (ἢ) 72. τηρᾶγρο αὐτὸ Χ. κα ϑἰαν. Οἶτορι. ἕως 
τσρω!]} εἰς το σρωι 11, Χ, 18, 30, τό, )ς, 82, 129. Οοπιρὶ. Ογτ. ΑΙ. 
]Ι. ς. καϑὼς} καϑα τς, 32, ς8, γ2, τοό. ΑΙά. καϑαπερ ΓΙ], 

Χ, τ4, τό, 18, 19, 25) 29, 30, 529) (3, 54) 5, 56, ς7, ς9, 64) 73» 
745 γ8ν 77ν 84, ὃς, τοϑ, 118, 129, 130) 131, 134. Οοπηρί. ΑΙεχ. Ταρί, ἔδωκεν 1 
Ὅδι. Νίς. καϑ' ἀπερ (ς, υ ἔξρε ἴῃ νεῖ Οοὐϊοϊδυ9) 82. 72. ὑμῖν 151 ἡμῖν 2ς. 
συνέταξιν} εἶπεν ςς. αὐτοῖς Μ.] Μ. αὐτοῖς 19, 1ο8. κα αὐτοῖς 
ό4. αὑτῆς Μ. (ἢς, οἱ εἴ η ἀρυὰ Οταοος χεσεηξογες πιηὶ φυοδά (0- ν΄ Οὐοτηρὶ. Ογζ, ΑἸ τ Ἐξ ῖν, 427. 
πὰπὶ Τοηῇπη]ς5) ΑἹΆ. οὐδὲ σκώλ.} πεφιις ἐγ πεὶς δα φοτα. 
ἐν αὐτῷ] ἐπ᾿ αντὸ )5. επ᾿ ἀντὼ τς. ἐν ἄντοις 11, 72, 74) τοό, 
1079» 134. κἦν Οοπρὶ. Θεοῖς. 

ΧΧΝ. Εἶπε δὲ] α δὲ Θοοτρ. εἰ ἀἰχὶε Ατπτη. τ. αἴας. Ατπι. 
᾿ Ἑά. -Ἑ αὐτοῖς ΑΙά4. διαν. Οἴἶτορ. σηλγρὸ προς αὐτὲς 1. Μωυ- 
σης} ὁ Μωνσὴῆς Οτΐφ- ἱν, 173. φαγετε) φαγεσϑὲ ςς. γοῖξ 
Βλτις νοςεπὶ, πεαυε νεῖο ροίξ σήμερον, ἀἰπίηρυΐς Οἡρ. 1. ς. σή- 
μέρον 17]. 1οϑ. Οεοσζ. αὐτὸ σῆμ. 1ζ, 72. ΑΙΔΌ. :. Δ. αρτὸν 

-- 

σηὴμ. 128. σημ. αὐτο 10. Οοπιρὶ. Ἔ αὐτὸ 'π ςμδτγδές, τηΐποσε 
ΑἸεχ. ἔγι γὰρ] κα γὰρ 131. γάξ ἐγ Οὐ. 1. ς. σαξξα]α] 
σαδθαῖον ς:, ς6. Οοπιρὶ. σάξθατα ἃ ἀνάπαυσις ΑἸΩ, ϑλν. σαξ, 
σῆμ.} σημ. σαξδ. 30. λ σήμερον 25, 32, 75. Ολῖ, Νῖς. Οὴξ.. ς. 
δῖαν. Μοίᾳ. Οεογξ. σήμερον τῷ Κυρίῳ) τω Κυρ. σημ. Χ, 14, 
τό, 18, ςς,), 577) 64) γῖ,) 72, 73; γ6, 77, 78, 84, ὃς. τού, Ἂν: πὶ 128, 

1297) 134. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. δίαν, Οἴἶγος. Απῃὶ. τ. δἰΐφυς Αὐσπη. 
ἘΔ. τω Κυριω' σήμερον δίς. ζ3, ς3,) (4,118. α“ϊε: Τονείπο ΑτΑΌ, 3. 

οὐχ} ργαπιϊττυπὶ εἰ Ατὰρ. 1. 2. 3. οὐχ εὐρεϑήσεται] οὐχ ευρε- 

θήσετε 134. οὐχ εὑρήσεται ζ4,) 587) 82) 118. ἔς, 1ςἀ ἤιρεῖ αἱ εἶξε 
ζυρταίοτρῖ. ῥρεῖπιδ πιᾶμι, 1.31. 

29, 47» 59» 64, 71) 72) 73» 76ν 77, 78, 85, 128, 120. Α]4, ΑἸεχ. 
γε. ΑἹ. ᾿ Ῥαγδ Ρτίηδ, 234. ΑΥΔΌ. 3. 8ϊδν. Οἰἶζγτορ. Αστῃ. 1. διε. 

Ἀσῃ. Ἑὰ. Ἔ σήμερον ἴῃ σδαγφέξ. πηίποσε Αἰοχ. -Ἐ ἰάδγη Ογτγ. ΑἹ. ]. ς, 

Ῥιστηϊττυηῖ οαίε δῖαν. Ζοίᾳ. ΑΥΔΌ. 1.2. -Ἐ αντὸ τς, γ2. ΑΙΔΡ. 3. 

«Εἴ μά δοάϊς ((τὰ ἀοάϊε εἰς ὥιρτα ᾿ἰμοᾶπὶ ἃ Ῥεϊπιᾶ τρδπ}) Ατηι. 1. 
Ἢ λοάίε ἐμά Ατταεηὶ Οοάϊοε5 αἰϊσυϊ. Αὐταὶ, ἘΔ. τῷ] α Οοπρὶ. 

ΧΧΥῚ. ἝΣ] ,α δαὶρι ϑῖλν. Οἴσορ. μ. συλλ.} συλλ. ημ. 
η8. συλλέξετε) συλλεξατε τς, ς3,) τού, 134. δῖαν. Οἴἶτογ. συλ. 
λέγετε 9. “Ἐ αὐτο 1{,) 72. ΑΥΔΌ. 3. Ατῃ. τ, αἰϊΐχυθ. Αγπι. Εα. 
τῇ δὲ ἡμ. τῇ ἐδδ.} εἰ ἀϊε (ερείνια 5ϊαν. Οἴτοξ. Απτὶ. σ. δἰ ϊΐψυς. Ασπι. 
ἘΔ. ἐπ Α ἐρέπα ἀμίερι ϊε δῖαν. Μοίᾳ. εἰ ἐπ ψριείπια ἀΐε Οεοτρ. 

σαδδατα) σαδδατον γ2. Οοιρὶ. ὅτι} ὟἼΙ, 14, τς, τό, 18, 

239) 30, ζ2, ζ49) ς5» 47) 59, 64, 719 72,737) 74) 75ν 76» 77) 84) ὃς, 
τοῦ, 107, 118, 110, 134. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. ὥγγ. ΑἹ]. ἱ, ραγῖς ῥεϊπιδ, 
4234. ἱν, 426. δίαν. Οἴτος. Αστῃ. :. αϊΐψυς, Ασα, Εὰ. Οδογρ. κα ἴῃ 

ἰεχῖυ, (εὰ μαῦοῖ τᾶῦσο, Χ, ἔγαι} εὑρήσετε ΑἸά. δῖαν. Οἴτορ. 
ἐξὶν 14. 2ἴ. ζ2, (4, ζ7. 71. 77. 73, 118. 110, 111, (αἴ. Νίς. Οντ. 
ΑἹ, ἵν, 426, (εἰ 10] τις γί, αὐτῇ} ἄντω τς. 

., συλλέξα!}) καὶ ΑΥΔΌ. 1. Δ. 

ουχ ἐυρησετε ὟΠ], Χ, τς, τό, 18, ς,. 

Ἐν. δὲ] οἱ ,μαδυνὰ οἷ. Οοοῦρ. Αὔπι.:. αἰϊἴφυθ. Ἀπ. 
ἑδδόμη ἡμέρα ΑἸά. 

ἐξήλβ.} 

ΧΧΥΊῚΙ. 
Ἑά. ἐν τῇ ἡμ. τῇ ἐδδ.} , ἐν 2ς, τό, ἢς. 
ἐν ἡμ. τῇ ἱξδ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρᾶσῖε Τδοιπάα, 288. δίδν. Μοίᾳ. 
καὶ ἐξήλϑ. ΑἸά. 

10.325) 29) 30) 32) 52) 44) 54» 575 59.) 64) 73, 74» 75» 77» 78, 8. 
ὃς, τού, 1τογ7, τοϑ, τ18, 120. ΑΙά, ΑΙἰεχ. (αἴ. Νις. Ογγτ. ΑἹ. 1. ς: 

ϑ8ν. Οὗτορ. Αστι. 1. αἰαυς. Αγηι. Ἐὰ. εξελθόοντες γ6. τινες 
ἐκ τοὺ λ.} ἐχ τοῦ Δ. τινες 10, 108. ατινὲς 1) 72. κ ἐχ ς0, 82. 

αἐκ τῷ λ. 2ς. ϑίαν. Οὗτοσ. - ἐδ Αται. σ. αἰϊΐφυς. Ασα. Ἑά. 
εὗρον] - ἐμά Αταῦ. 1. 2. 

ΧΧΨΝΠΠ. Εἶπε δὲ] « δὲ ΟΘερτρ. εἰ ἀϊκὶξ Αὐπὶ. 1. αἰΐίφας. 
Ἀπη. Ἐά. τίνος) πύτε Ογγ. ΑἹ. ἵν, 427, δὰ υἱὐ Αι. 416]. 
εἰσακούειν] ἀκουειν 2 ς, 59, 84. τὰς ἐντολ. μου] μου τὰς εἐντολ. 
9. μ8 2} εἰδέναι ς8, γ2. -Ἐ 3 Ἔένατε δῖαν. Οἶτοσ. ἃ Απῃ. 1 

αἰϊΐφυε. Ατπι. Ἐά. τὸν νόμ. μἘ} ἰερίεσια σιεα Ψὶρὶ! Ταρί. 
ΧΧΙΧ. Ἴδετε) α ς8, γ2. Ατγαῦ. 1. 2. δῖαν. Οἴἶτγογ. εἰδετε ςό, 

ξ9, 111. ΟΟμρ]. εοηβάεγαίε, πορ (Ἰηϊεττογαῖϊνε) ΝῚν. Ταρί. ὃ 

γὰρ Κύριος} γαρο Κυρ. 75. κὁ γ6. ,( γὰρ Ογτ. ΑΙ. ἱ, Ρατῖε {ε- 
ομηάα, 288. Νὴρ. Ταρί. Αὐαδ. 1:. 2. οτι ο Κυρ. τς. - δέω ΝΡ. 

ἔδωκεν 2} α Δἰζετισ. εἴ 4υα 119 ἰητοιήδοδῃς 
α 74. Ογτε. ΑἹ. 1. ς. σαξ. τὴν ἡμ. 

,ταῦτ.} τὴν ἡμ. ταῦτ. σαθδιλ19, 53) 56, 71, 75) 82. 1 108, 120. 
τὴν ἡμ. ταύ!. το σαξδατον ις, 

ξῳ, “(ἴ. Νίς. τὸ σαξϑατον ἰληϊυπι ς8. τὴν ἡμ. ταῦ]. τα σαξξ. 

γ) Χ, 14) τό, 18, 2, 30, 52) 54, 54) 57) 64. 73) 74) 76, 77, 78, 
ὃς, τού, 107, 118, 128, 130, 1317) 124. δῖαν, Οἰἶΐζοσ. Απη. 1. Α1ϊ- 

46. Απῃ. Ἐφ. τὴν ημ. ταντ. καὶ τα σαξξ. 84. ΑΙεχ. ὑδανι ἀϊορι 
“αὐδαιὶ Νὶς. Ταρῖ. ἄαπε ἀΐεπι Κα δαίονμνι ( ορῖ. διὰ τῶτο] διὰ 
γὰρ τοῦτο Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε “δοιιηάα, 288, (δὰ υὐ Ν αἵ. 4118]. δἰ 2γορ- 
2εγ ἦος ΑτΑΌ. 1. 2. αὐτὸς) κα 19, 539 71) 1οβ. ϑῖαν. Οἴτορ. 

Θεοῦ. Αγπ]. 1. ἔδωκεν 49] δεδωχεν 105. 108. Ογγ. ΑἹ. ἵν, 427, 
ἰεὰ υὐ Ναῖ. ἰϊδι. τῇ ἡμ. τῇ ἔχτη] τὴν ἥμεραν τὴν ἐχτὴν 35. 

α νὶς. Ταρί. ἄρτους] βαπεν: Αεοτρ. δύο ἡμερ.} ἡμερ. δυο 
19, 108. α ϑύογ2. καϑίσισϑε) καϑίσασϑε Οουιρί. ΑΙά. Ογε. 
ΑΙ. Σ, ραγῖε ἱδουηάα, 238. χαϑησασθὲε γ2. καϑήησεσϑε τό, 18, 2ς, 
29» 32) 54, ζ9, 8ς, 1Ἰού, 1ο7, 118, 130, 111) 124- ΑΪεχ. (σ. Νὶς. 

καὶ ϑησισϑαι 82. χαὶ ϑησεσϑὲ 74. καὶ καϑήησεσϑε )ς. Οεογρ. 
καὶ χαϑισεσϑὲε 19, 1ο8. κἰ (άξα! Αταῦ. Ἶ ἝΞ ἰσκγ ΑΥΑΌ. 1. 2, 
ἵκαρος] “ἢ παρ᾽ ἑαυτω ΝΙ], 128. ΑἸά. -Ἐ συοεάνε ϑίαν. εἰς 
τοὺς οἷκ. ὑμῶν] τοαρ᾽ ἑαυτω ταπῖυτα 29, 30, 745 79» 8.» τού, τον 
131,134. ἔς, (δὰ υἱ δῖ. ἴῃ πιᾶγρ. ὃς. -ἐ παρ᾽ εαυτων τς. -ἰ- παρ᾽ 
ἐαντω ς8, τιοβ. Οοπηρὶ. δῖαν. Οἴγος. -Ἑ παρ᾽ αντω 19. δίαν. Μοίᾳ. 
Ππᾶγρο παρ᾽ ἐάντω Χ. σα ἀο"πιρπ υηὐὔταν Ατὐμὶ. 1. μλδεὶς} μηδ᾽ 

εἷς (ῆς) 19. μηθεὶς ς8, 82, τοβ. μητις ς3, 129. ὉΟΠΡΡΙ. 

ΨΙ, Χ, 14») 16, 18, 29, 30, 32) 529) 43» 64) δ, 6ὅ, ς7, 48, 59, ὅ.., 
71, 739, 74) 76, 779) 78, 82, 84, 8ς, τού, 107, 118, 129, 130, 131) 

134. (ζοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Οὔ. ἱ, 176. γε. ΑἹ. ἱ, ραγτῖς {δουπάλ, 

28. ἷν, 427). Αὐρ. ΡῥΓγατηϊτυΩς εἰ ΑΓΔΌ. 1. 2. δίαν. Οἴἶτορ. Αστῃ. 1. 
αἰϊΐψυς. Απη. Ἑά. μηδ. ἐκπορ.] μη ἐκπορ. μηδεὶς τς. ἐχπο- 
ρευέσϑω) ἕκαςος ἔἐχπορ. 14. εχπορ. ἔχαζὸς ὟΙ], Χ, 14, τό, 18, 20, 

30, 32) 52) 54) 58) 57) 595 64) 719) 73» 74» 70, 77» 78») 84) 8ς, τού, 
107, 118, 128, 129) 130) 1321) 134. ΑΙεχ. Οηρ. 1. ς. Αὐυρ. ϑίαν, 

Οἴτορ. ἐκ τοῦ τόπ.) α αἰδοῖ. τόπου] οἰκου 111, ςς. οἱ 
Νῖ. ἴῃ οἰαγαέξ, πιίθογε ΑἸεχ. αὐτοῦ} εαντου εχ σοτῦ. τς. αυΐων 
19. αὐτοὺῦ---αὐτον ἴῃ ςοπὶ. 31} α δἰτεγιιτ. οἴ 4 ἰϊ ἰητοιασεπὶ 
ξ. τῇ ἐ6δ.} τῶν σαξθατων ΝἼ]. ἑοδόμη---ἰ ὁδόμη ἴῃ οοπι. 

30] κα αἰϊεγιῖγ, εἴ 485 115 ἰπτεγλοεης χό, ς 4) 118. 
ΧΧΧ. ἰσαδβάτισεν) “αόδανμνι ἀραὶ ἌτΡ. 1. ἅ. ὁ λαὸς] 

Ἔ ΜΙ. Οεοῖσ. τῇ ἡμ. τῇ ἐξ δ.} α τῇ ἡμ. 131. αὶ οἴῃϊδ Αγδῦ. 2. 
α Ομγηΐ ἃ ἴεχῖυ, τὰ Ππαρϑζ Πιὰ γρο, Αταῦ, 1, 

24. 

30. 41: 

ἐξήλθοσαν) ἐξηλϑον Ν1Ι, Χ, 14... 1.) τό, 18,..,,. 

“, 
ΝΟΣ 

ζῶ)» 

(ἃ 

Ἔ ὑμὼν 



Ε {] 

ΚΕΦ. ΧΥΙ. 

82. 

δ ἐ 

ἐπωνόμασαν αὐτὸ οἱ υἱσὶ Ἰσραὴλ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, μάν" ἥν δὲ ὡσεὶ πε Δα ἀορία λευχόν' τὸ δὲ 
Εἶσε δὲ Μωυσῆς, τϑτο τὸ ῥήμα, ὃ συνέταξεν Κύριορ' ““λή- γεῦμα αὐτῇ ὡς ἐγκρὶς ἐν μέλιτι. 

Ο Δ Ο Σ. 

σα]ε τὸ γομὸρ τῷ μᾶν, εἰς ἀποσϑηχὴν εἰς τᾶς γενεὰς ὑμῶν, γα ἴδωσι τὸν ἄρτον, ὃ ἐφάγετε ὑμεῖς 

ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὡς ἐξήγαγεν ὑμᾶς Κύριος ἐχ γῆς Αἰγύπτου. Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸὺς ᾿Ααρῶν, 
’ 4 ᾿Ψ φ, ἫμἂἋΝΨν 3 ὃ ιΡιλκἉ“ς ἰϑὰ ." Ν ἰδ νΝ "᾿ 3 Δ  ὰκΝν 

λάξε ςἄμνον χρυσουν ἔνα, χαι ἐμξαλε εἰς αὐτὸν πληρες τὸ γομὸρ τοὺ μᾶν, χαὶ ἀποϑήσεις αὐτὸ 
2 ’ ἰωὲ κίων 9 ’ 3 δ ἣν ες “" Δ, 7 ’ ΄ ἴω οὐ 

ἐγαντίον τοῦ Θεᾶ, εἰς διατήρησιν εἰς τας γενεᾶς ὑμῶν, Ὃν τρόπον συνέταξε Κυριος τω Μωυση᾽ 
ὩΝ 3 , 3 Ἁ 3 φ΄ ρ ’ 9 ’ 

χαὶ ἀπέϑηχεν Ααρῶν ἐγαντίον τοῦ μαρτυρία εἰς διατήρησιν. Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἔφαγον τὸ μᾶν 

ἔτη τεσσαράχοντα, ἕως ἦλϑον εἰς τὴν οἰκουμένην. ἐρ  οδαν. τὸ μᾶν, ἕως ἜΑ Ε ΕΝοΝτς εἰς μέρος 

τῆς Φοινίχης. Τὸ δὲ γομὸρ τὸ δέχατον τῶν τριῶν μέτρων ἦν. 

ΚΑΪῚ ἀπῆρε πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐχ τῆς ἐρήμου Σὶν χατὰ ππαρεμδολᾶς αὐτῶν, διὰ 
ῥήματος Κυρία' χαὶ ππαρενεδάλοσαν ἐν 'Ῥαφιδείν" οὐχ ἦν δὲ ὕδωρ τῷ λαῷ σιεῖν. 

φιΘ ε ἰδ φοΘ φ, ᾽ φ0 ρο γζ, 

ρεῖτο ὁ λαὸς πτρὸς Μωυσῆν, λέγοντες, δὸς ἡμῖν ὕδωρ, ἵνα ππίωμεν' χαὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς, τί 

ΧΧΧΙ. ἱπωνόμασαν] ἐπωνομασιν (ἢς) τοό. νεττυπῖ, φυλῇ ὠνό- 
μασαν βιεῖῖϊ 'ῃ Οταςο, θοτρ. Ατσπι. 1. δ ΐφυς. Αστῃ. Ἐά. αὐτὸ] 

ΑΥ̓ΤΊ, Χ, τῷ. τὸν τό, 18, 29, 30, 32, 52) 54.) ξ 5» ζ09. 04, 71) 72) 
δῖν 76, 7}, γ)ῆ8, τού, 118. 130, 131. Αἰεχ. (δῖ. Νς. Ατγαῦ. τ. 2. 

δἷαν. Οεοοῦζ. Απῃ. 1. αἰΐχυς. Αγαι. Εά. οἱ νἱοἱ Ἶσρ. τὸ ὅν. 
αντου) Τὸ ον, αὐτοῦ 9. νιοι ἷσρ. τιοό. α ὁ. 30, )ς. οἱ ἔυρτα ἰἰπ. ς9. 

α τὸ ὅν. αὐτοῦ 75. (ορί. αὐτοῦ) ἐπ δῖαν. ἈΠοίᾳ. μαν) 

μαννα ι9. ἣν δὲ} αὐτὸ δὲ ἣν 1ς) 8, 72. ϑἷλν. Οἴἶγοξ. εἼ εἰμ 
“ται Αττα. 1. δἰϊφις. Ατπτῃ. Ἑ4ά. ὠσεὶ σπέρμα) ὡς σπ. Χ, 14, τό, 

18, 2, 29, 30, 52, ς5ν 59. 64, 73, 74. 75, 77ν 78, 82) 8... 80») 10.» 
128, 110,..131,) 134. ( οπιρὶ. ΑἸεχ. (πε. ΝΊς, ωὡσπερ ἰλητιπι ((ς) 

ς1. 120.ὄ κορίου} κόριον 53. ΠΊΔΓΡΟ ῥγϊπιὰ τρᾶπυ, κολιανδρου 
(4ς) 1:5. εογίσαάγι ΔΑΙΔΌ. τ. 2. δ[δν. λευκόν} - εἰ φμαβ βοια 

α'δα 5ἴ:ν. Οἴἶτος. 
αἰσυς. Αγπὶ. Ἐά. 

ἐν μιλ. (ς) ς3, γ6. 

τὸ δὲ γιῦμχ] “εἰ χων: δῖαν. Οἴἶτγος. Απῃ. τ. 
ὡς} ὡσει 52, 76. ἐγχρὶς ἐν μέλ.) ἀχρις 

χηρος ἐν μελ. 22. πῆλιων ζανο μεεϊε ΑταΌ. 

:. 2. κα ἐν Απῃ. 1. αἰϊΐίΐᾳφυς. Αττι. ἘΦ, μάνα; ἐκπε πος δίδλν. 

ΜοΙ. 

ΧΧΧΙΙ. Εἶπε δὲ] - αὐτοῖς ΑΔ, δῖαν. δε διτ Απηδηὶ (ο- 

ἄϊςες 411]. Απτῃ. Βά. Κύριος ι5) ὁ Κύριος ΑἹά. 'ληήσα]ε) 

πλνυτιται το. ἐπιρίεις βίκπν πε Ατηεπὶ (οάϊςδ5. δ'αυ!. Ἄτην. Εὰ. 

τὸ γομὲρ) τοῦ γομορ ι6. τοῦ μὰν] τοῦ μαννα το. δι. Νὶς. 
Οντγ. ΑἹ. νὶ, ρασῖς ρυπιᾶ, 13). παᾶππα (ορί. -Ἐ ἦκγμς Αππ.. τ. 
παν ἦες Αττὶςηὶ ( οάϊςα5 αἰϊφυ!. Αππη. Ἑά. εἰς ἀπο.) - πω δε 

Αγπιεπὶ (οήϊεςες αἰ. Αππῃ, Εα. ἰκ τος (ορῖ. εἰς τᾶς γιν.} 
“ἱ ῥνυναίς σά κεπεγαίίοπει Ἄττῃ. 1. αἴίᾳφυς. Απη. Ἑά. ἴϑωσ!ι] εἴ. 

δωσι (οπιρί. Αἰεχ τίσ Αππεηὶ (σάϊοες. αἰϊφυ!. Αγ. Ἑά. 
ἐφαγ. ὑμεῖς] νμεῖς ιφαγ. τοϑ. κα ὑμεῖς το. 5αν. Οὗτοζ. ἱρήμι] 
Ἔ ἡ][ὃς Αττὰ. τ. αἰΐφυς, Απη. Γι. 

Ατπῃ. 1. δἰ χυς. Ασῃν Εδ. 
μὴ Κύριος ι28. 

ὡς ἐξήγ.} ἐπ ἐεσερογε μ' καἰμα 
ὑμᾶς Κύριος) Κυρ. υμ. 1, 48, 72. 

Αἰγύπτου) “Σ γρείονωπι Απτὶ. 1. αἰΐφυς. Ἄσιῃ. 
ΒΕά. 

ΧΧΧΙΠ. Καὶ εἶπε] εἰπε δὲ Χ, ι8. ἡ χαὶ Οοοζς. λήωνσης) 

Κιριος 74.» 84) τούς 107, 134. τρὸς ̓ Ἄαρ.] τω Ααρ. ςό. (οπῃρί. 
Απῃ. 1. αἴΐᾳφις. Απτ. Εά. χρυσονν) χρυσὴν ς3, 73, γό, 78. 
ἕνα] μιὰν 53. α14,) τό, 73, γ6, 77, γ8, 130. Ογτ. ΑΙ. νἱ, ραπε 
ΡηΠι, 294. (εἰ Παδεῖ 4110]. ἔμξδαλε εἰς] βαλε εἰς ζῳ, ε18. ἐμξα- 
λεις 59. αεἰς (ἢς) Αγ. ἕμξαλλε εἰς Ογτ. Α1.1]. ς. “ξὰ υἱ Νϊ. 4110]. 
αὐτὸν) ἀντὴν 73, 8. δοά ποη ἔς (ἰϊοεῖ χρυσην Ραμΐο δηῖς ἰεχετ) 
“6. τλῆρες} τληρὴ 72. τὸ γομὸρ) α τὸ τό, 2ς) 54. ὅψ 73» 
77 78. 118,. 130. τὸν γομορ (ἔς) ς3. τοῦ μᾶν] τὰ μᾶννα 10, 

53) γύ. Αὐσ. κα τοῦ Οντ, ΑἹ. ἵν, 310. νἱ, ρατῖς ργίπιβ, 294. δά 
δες 110]. ἀποϑήσιις} ἐπιϑησεις γ6. αὐτὸ] αὐτὸν ς3. 

τοῦ Θε8] δονεῖνο, σὰπὶ ἀτιουΐο, δίαν. Οἴἶτγορ. εἰς διατήρησ.) 
α γε. ΑἹ. νὶ, μαγῖς ρεϊιηα, 294. [ςἀ αἰτοὶ μαδεῖ. 

ΧΧΧΙΝ. τῷ Μίωνση] κα 75. Ἔ ἐλαξε δὲ Ααρων τὴν ξαμνον χαι 
ἐνεξαλεν εἰς αντὴν ἐχ τε μὰν ὥληρης (ῆς, ἰον. τληρες) τὸ γομορ τού, 
107.  εαάεπ), πιῇ υοί μαθοδῖ τὸν γαμν. εἴ αὐτὸν, 82. ροίϊ Μωυ- 
σῇ ποῦ αἰπιηρυῖς ρίεης, εἰ Ἰυπρὶς νοςεπὶ οὐπὶ (44. ΑἸΪεχ. καὶ 
ἀπι9.] α καὶ ϑ8ῖδν. Μοῦ. αἀπέϑηυκεν} πιᾶγρὸ ϑηχὲν Χ. απε- 

ϑέτο 1 1) 16, 18, 2ς, 20, 32) 52) 54) 57» 89» ἦ3, 74» 76, 77ν 78) 
8... τού, 1το7, 1ο8, 118, 130, 134. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. Ογτγ. ΑἹ. 1, ρατῖς 

Ρῆπιδ, 3420. ἐπέθετο 71. 11 αὐτοῦ (ἢς) 19ςὉὡὨ “αντο 1ς, 72, 

Καὶ ἐλοιδο-- 

1οΒ. (οπιρί. Αγαῦ. τ. 2. 3. δῖλν. Απῃ. 1. αἰἴᾳυς. Αγαι. Ἑά. 
᾿Ααρὼν] ὁ Ααρων τό, ς7, 73ν 77ν 1290. ἊΑαρ. ἐναντ.} ἐναντ. Ααρ. 
(ας) 72. ἐναντίον} ἔναντι 64, 8ς) 1ο8. Οντγ. ΑἹ. ἱ, ρασγῖς ρτί- 
πὶ, 340. ἰναντ. τοῦ μαρτ. εἰς διατηρ.} μὐ γοξεγυατεῖμν ἐπὶ το} - 

ποπίιπε ἈταΌ. 1. 2. τοῦ μαρτνρ.) τὴς σχηνῆς τοῦ μαρτυρ. 82. 
του Θιου 29. διατήρ.) “ 2γομέ ργάψρ δοπιίπμι ΜῊ Αταῦ. 

:. 2. 
ΧΧΧΥ. 

ς}γ 70. 

μᾶν 19} ὥς εχ «οῖτ. [ςἀ μαννα ῥτίπιο, 75. μανγνά 19, 
Δυς. Οοριὶ. δῖαν. Μοίᾳ. μάννα (ἰϊςεῖ μᾶν ραυΐο δηῖϊς) 

Αἰεχ. ἴτη τεισσαρακ.} τεσσαρακ. ἐτὴ τς, 73) 82. ἕως 19} 
ἕως ου γ6. εως του (3. τὴν οἰκουμ.} γὴν οἰκουμ. Χ, 14. 19 τ6, 

18, 10. 35, 20) 30, 32) (2, ςζ, 579) 58) (9, 64) 71) 72) 73») 74, 76» 
γ8, θῳ 8ς, τού, 107, 108, 134. Αἰά, ΑἸεχ. (δι. Νὶς. ΟἸδιῃ. ΑἹ, «ςς. 

Αὐς. δίιαν. Οἷἶτος. τὴν γῆν οἰχουμ. 82. ἡέγγαπι ἠαῤίἰατίοπὶς ( ορῖ. 
ἑστάνμε ἀαὐαοπς (με Αταῦ. 3. ἰφαγοσαν) εἰ εἰὐεγμνί δῖδν. τὸ 

μᾶν 2] τὸ μᾶννα 109, 76, το. ἰφαγοσ. τὸ μ.} τὸ μ. ἐφαγον 

ΝΠ, Χ, τ4, τςν τό, 18, 19, 25, 29. 32, 54) (6, 47, 58) (9, 64) 71, 

74.735 70, 77ν 78, 82, 84. ὃς, τοῦ, 118,130, 131, 134. (οτρὶ, ΑΙά4. 
ΑΙεχ. (δῖ. Νὶς. ἐφαγὸον τὸ μ. 73. τὸ μαννὰ ἐφαγον ς3. Αὐρ. 
το μ. ἐφαγοόσαν 30, τό, 128, 129. κα 72) τού. τοαρεγένονἶο) πα- 
ρίγινοντο 84.ἨἩ νεποῦυπῖ στο. ἐπιγαυέτηπ ΑΥΔΌ. 2. μέρος) 

τὸ μέρος (3, 84. “τᾶ ΑταῸ. 3. ἐέγνασε εἰ ἅπερ Οεογρ. τὴς 

Φοινικ.} Ῥάσαϊεκνι, ςὰπι ἀπὶςυϊο, Αττη. τ. αἰΐφυς. Απτη. Εά, Οἰίκα, 
οὐπὶ ἀπίουϊο, Οεοις. 

ΧΧΧΨΥΙ. Τὸ δὲ γομ.} το δὲ γοβωρ 49. εἰ ξοριοῦ ΑἸτῃ. 1. 811}- 

ηαυς. Ἄπη. Ε΄. μέτρων) μέτρον 25, 52. Ολῖ. Νῖς. (Ἰεπι. ΑΙ. 

455: 

1. ἀπηρε) ἀπῆραν 1ζ,) 19) 58, τιοΒ. πρᾶν 72. μΛιτγέχ! (ορὶ. 

πὰσὰ συναγ.} σασαν συναγώγην (ἢς) 131. ὥῷ. ἢ συναγ. 10, ς3» 
ςό, 745) 79) 84) τού, 107, 134. Ογτ, ΑἹ. ἱ, ματῖε “εουπάδ, 3909. ὥς, 

(εἀ ἡ εἰξ ἱπίγὰ ᾿ἰβεᾶη), ς9. τῆς ἐρήμε} γῆς ἐρήμου 84) 107, 134. 
Σὶν) Σεὶν Χ. Σὺυν)ς. Σὴμ 18. να (ἔς, Αιΐς ἑοτῖς 'π ἀσοερο 
Σινα) 72. Σινα γ6. (ορί. Σιν εχ Ἴοῖτ. (δὰ ῥγίπηο Σινα, ζ9. 
λ Αππ. τ. ῥήματος) τοροσταγματος ξξ. ρημάτων 73. α: Ηἰετ. 
Κυρίου) Θεοὺ ΑἸά. παρενεδάλοσαν) ταρενέδαλλον 84. τᾶρε- 
νέδαλον ΝἾΙ, Χ, 14, τς, τό, 18, 2, 29) 10, 32, 525) 43, ζ4 ς ς,) 7, 

595) 64, γ1) 727) 73» 74) 789 70», 77» 78ν 89, τού, 105, τοϑ, 118, 
130, 1321) 1324. (πρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (δι. Νὶς. Ογγ. ΑἹ. 1, ραγῖε 1ὲ- 

ουηάλ, 3909. ἤς ἔοιῖς το. ἤς τηᾶῖψο 8... Ῥαφιϑειν)] Ραφιδει ς3, 
ςό, ης. Ραφιδιν τό, ἃς, ς2, ςς, 72, 7459 τού, το7», 130, 1319 134. 

Ραφιδὴν 32. (ῖ, Νίς. Ῥαφιδειμ τς. Ραφιδιμ 82. Ηΐετ. Αποηγπι. 
ἃΡ. Απιδσ. Κλαράνη (ἢς, (εὰ Αλαρλάεϊπ αἰ101) Οορι. ἀκ ἥν δὲ] 
καὶ οὐχ ἣν 19, ς. ϑίδαν, Οἰἶτου. Απῃ. 1. αἰΐαις. Αγτῃ. Ἑά. ὥς 
Ευΐ. ἰὰ ΡΙ͂. 469, ἰεὰ υἱ Καῖ. 4101. -Ἐ ἐς Αταῦ. 3. τῷ λ. πιεῖν) 
τὼ Δ. ὡςξὲ τιειν 10») 118. (οπηρὶ. σῦειν τω Δ. 1ζ). 30, ς8, 22, 7)ς» 
ὃς, τοϑ, 121. δἷανυ. Οἰἶγοζς. Ασπ. τ. αἰΐψυς Ασπ.. ἕὰά. ὥς Ευΐ. ἱπ 
ΡΩ͂, 1. ς. (εἀ υἱ Ναῖ. 4108. τῷ λαῷ Αταῦ. 3. 

11. Καὶ ἐλοιδ.] ελοιδ. δὲ 72. εἰ εοπυϊίαδαπίμν Οεοτς. πρὸς 

Μ. λέγ.--αΟρὸς Μ. λέγ. ἴῃ σοπ,. 3] αὶ δἰϊογυῖγα εἰ 4185 118 ἰηϊα)λοεηῖ, 
)2. λέγοντες} καὶ ἐλέγον 11, Χ, 14) τς, τό, 18, 2 ς, 29, 30, (2, 

44» 8) 57) 59. 64, 71) 73) 74. 76, 77, 78, 84, ὃς, τού, 107, 130, 
131, 134. ΑΙά. Αἰεχ. (καῖ. Νὶς. Επί, ἴῃ ΡΩ͂, ζο2. (ορι. Απο. :. 
4 

““ 



Ε ὨᾺ] 

λοιδορεῖσθέ μοι, χαὶ τί πειράζετε Κύριον ; 

χαὶ τὰ τέκνα ἡμῶν χαὶ τοὶ χτήγη τῷ δίψει, ᾿Εξύησε δὲ Μωυσῆς πρὸς Κύριον, λέγων, τί ποιήσω 4: 
“ » 7 2) Ν Ν ΄ σ΄ 

τῷ λαῷ τούτῳ ; ἔτι μικρὸν, καὶ χαταλιϑοδολήσουσί με. 
πορεύου τοῦ λαοῦ τότου" λάξε δὲ σεαυτῷ ἀπὸ τῶν πτρεσξυτέρων τοῦ λαοῦ" χαὶ τὴν ῥάδδον, ἐν ἣ 
ἐπάταξας τὸν πσόταμον, λάξε ἐν τῇ χειρί σου, καὶ “πορεύση. 
Νν "“- ΄ 5 7 Ν ΄ Ν ΄ Ν 2 ΄ ἢ » ο΄ ὦ ΌΝἮ ΄ 
ἐπὶ τῆς πέτρας ἐν Χωρήδ’ χαὶ πτατάξεις τὴν ππέτραν, χαὶ ἐξελεύσεται ἐξ αὐτῆς ὕδωρ, χαὶ πί- 

εται ὁ λαύς" ἐποίησε δὲ Μωυσῆς ὅτως ἐναντίον τῶν υἱῶν ᾿Ισροιήλ. 
’ 5» ’ - ΗΝ, ΄ Ν Ν 4 ἰδὲ ς»- 9 Ν Ν Ν ,ς ’ 

τόπα ἐχείνα, Πειρασμὸς, καὶ Λοιδόρησις, διὰ τὴν λοιδορίαν τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, καὶ διὰ τὸ πειρά- 

ζειν Κύριον, λέγοντας, εἰ ἕςε Κύριος ἐν ἡμῖν, ἢ ὅ' Ἦλϑε δὲ ᾿Αμαλὴχ καὶ ἐπολέμει ᾿Ισραὴλ ἐν 8. 

'Ῥαφιδείν. Εἶπε δὲ Μωυσῆς τῷ ᾿Ιησοῖ, ἐπίλεξον σεαυτῷ ἄνδρας δυνατὰς, χαὶ ἐξελϑὼν παρά- 9. 

αἸΐαυς. Αττη. Ἑ4ά. καὶ εἶπ. αὖτ. Μ.] ὁ δὲ ἔλεγεν Ἐυΐ, 1. «..α καὶ 
Οεογρ. εἰπε δὲ, κἴ͵ α αὐτοῖς, τι8. δῖαν. Οἴἶτορ. μ9:} μὲ τθ» 
τού, τοϑ. (οπηρὶ. Αἰῆδη. }, 912. Ασπῃ. 1. αἰΐᾳφις. Ἄγη), Εα. καὶ 

τί] καὶ ινατι 1ττ. ἢ τί Ευΐ. 1. ς. κα τί Αἰβαδμ. 1. ς. Κι. 

τὸν Κύρ. Ατδδῃ 1. ς. 

ΠῚ. Ἐδίψ. δὲ} α δὲ 30, Οεοζς. 
χυε. Ατἴπι. Εά. ὀ ὀἐκεῖ ὁ λ. ὕδ.] οἱ ἐκει αϑάϊτιπη τηδηιι σεσεπιίοσε, 
Ι. αἰἐκεῖ ςς, γ1, 76, ὃς, τ18. ΑἴδΌ. 31. ὁ Δ. εχεὶ υδι 14, τό, 

19, 2ς,) ς7, 64, 73» 727, 78, τοβ, 110. ὁ λ, ὑδ. ἐκεῖ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ΤΥ 
Γερο, 309. ὕδατι] νυδατος 32. ἷπ για Αστη. 1. δἰϊαια. 
Ἄτην. ἘΔ. ἰοσῖς Οεογν. διεγόγίνζεν] ἐγογίυξζεν Π, ΝΠ], Χ, 

14. τὸ, 18, 19,2 ζ) 20) 30) 32) 52) 453), 54. 50, τ, ς7, 58, 64, 71; 

73) 74, 76, 77», 78, 82, 84, τού, 107.) 108, 118, 128, 120, 130, 131) 
134. Οοπιρὶ. ΑἸεχκ. (αῖ. ΝΊς. Οντ. Α].]. ς. εἐγογίυζον το. εἰ ἧς 
Ῥγΐπιο, (δὰ ον ροῖξεα πχυτατυὴ) [Π ἐν, 7 ζ. ἐχεῖ ὁ λαὸς} κα γς. 8[αν. 
Οὔἴτοξ. αὖ λαὸς τ9. ο. ἔχει 74, 84) 107, 134. κα ἐκέῦ ΚΠ, Χ, 

14, 16, 18, 19) 2) 29, 30, 52, 53» 54. 56, ς7,), 64, 71) 73ν 76, 77» 
γ89 1οῦ, 129, 130, 12:. Οογρὶ. ΑἸ, ΔΑΙεχ. (δἷ. Ν!ς. Ουτ. ΑἹ. 

ἸΙ. ς. Αὐρ. Ἀγ͵ταδ. 1. 2. 3. Ο(ορί. Αππεηὶ (οάϊοε5. αἰϊχυϊ. Αττῃ. Εά. 
Ἔ υδατι ζητὼν τού. πρὸς] ἐπι Χ, τς, τό, 18,2 ς, 29, 30, 32, 

525) 5357 54, 54» τύ, ς7, 58, 64, 73» 74» 759 77» 73) 82) 8.4.) ὃς, 107, 
1οϑ, 118, 128, 129.) 130, 131). 114. Οὐρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. (αὶ. Νὶς. 

Ογγ. ΑἸ.1. ς. Μωυσῆν) Μωυσὴ 118. λέγοντες} λέγων Χ, τς, 
18. 6 ἀϊχεγάπέ Οοοῦρ. Ἀπ. 1. αἴϊαυς. Απῃ. Εἀ. ἱνατί] τι 

19) 108. (οπηρὶ. διατι γι. ἀεὶ δὲὶ ποδὶς ἈταΌ. τ. 2. τϑτο] 

λ 14) τό, 2ς) 30, ς2) 545) 57» 64) 73ν 77» 785 130. (ἀῖ, Νῖίς. Οὐρτ. 
δίᾶν. Οἴγορ. Οεοῦρ. Ασπὶ. σ᾿ αἰΐψυς. Αστη. Ἐά. ἀνεδίδ.7 οτι 
ἀανεξιξ. τοϑ. (οπιρῖ. εἰ αὐζέπάονο ζξεὐὲὶ ΑταΌ. τ. 2. ἀποκτεῖναι) 

τοῦ ἄποχτ. μ τοβϑ. (οὶ. τῷ τέχνα] τὰ κτήνη 78. (δῖ. Νίς. 
Μ͵ιος ΑἌττα. τ. δἱψφις ἄγῃ. ἙΕά. την} τέχνα γ8. (δῖ. Νῖς, 

Ἔ πμὼν Χ, τς, 18, 32). 72) 745 75» 78» 84) 8, τού, 134. ὕγτ. ΑἹ. 
1. ς. αν. Οἶτορ. Οεοῖρ. γι. τ. αἴας. Ασην. ἘΔ. -- ἡμῶν ἴῃ 
οΠαγαξζ. ταϊποσὲ ΑἸ]οχ. τῷ διψ.} "29. τῇ δργη Χ, ς8, 72, γό, 
82, 84, ὃς, τοῦ, 120, 131. ατῷ 18, 118. 

ΙΝ. Ἐ. δὲ] ἀνε. δὲ τςγ 19) ς8,), 72. κὶ δὲ Οοοτρ. εἰ εἱαπιαοὶ! 

Ασῖπ. ι. αἰϊΐᾳυε. Ατπι. ἙἘά. Μωυδ. τρὸς Κύρ. λέγ.] Μ. λεγ. 
προς Κυρ. 9. ονιίπμε αὐ ίοίεν Οεοτρ. λέγων] εἰ ἀϊκὶε ΟΘεοτρ. 

Αττηθηὶ Οοαϊοοβ5 αἰϊψαὶ. Ατηι. Ἑά.. κ Ατσπι. 1. καταλιϑοξ.] λι- 
σοδ. γς. Εὐυΐ. ἴῃ ΡΩ͂, ςο2. με] α Ὅεογρ. 

ν, Καὶ εἶπε] εἶπεν δὲ τ9, 77. τοϑ, 118. καὶ Θεοτσ. Ἄττῃ. 
1. δ'αις. στῇ. Ἑά. τοροπορεύου τοροσπορευου (Πς) 1231. τὸο- 

ρένου 145. τό, 130. Ατγπι. 1. αἰϊίΐψιε. Αἰτη. Ἐά. τέτου)] ΑΥῚΙΙ, 
Χ, τς, 18, 295) 20, ςζ) ζ9» 72) 74» 75» 84.) 124. ΑΙοεχ. Εἰς ἴῃ ΡΙ, 

469. Αυρ. Αγαῦ. τ. 2. 3. λάξε δὲ] κα 9. χαι λαξε 72. ΑΙεκ. 
δίαν. Θεοῦ. Ατπι. 1, αἴΐᾳφυς, Αππὰ. ἘΔ, Αταθ. 3. σεαντῷ] μετὰ 
σεαυτου ΝἾΙ, Χ, 14.) τς, τό, 18, 2.ζ) 20, 30) 329) 52) 51) 54 τό, ς7, 

ξς8, ζ0) 64, 72, 735γ 74» 755 τὼ 77. 78, 84.) ὃς. τοῦ, 107, 1οϑ8, 118, 

εἰ βινι ἠαδμὶν Αττὰ. τ. αἷϊὶ- 

28, 130, 1319 114. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. ᾿Ν'ς. ΕΓ. 1. ο: Οντ. 

ΑἹ, τ Ῥατῖε ἱεσυπία, 300, ,75. (ὐορῖ. δῖαν. δἴοίᾳ. μετῶ σε ζ τ, 71. 
.. ͵ - εὖ ὁ “ο 

Αυρ. Ατπ. Ἅ. αἰϊάυε. Αὐτη. Ἐὰ, μδὲ Οεογρ. πρεσξυτ.} α γ8. 
᾿ Ἶ ΣΣ" ᾿ ρο : “ο 

κῦζι ΤῊΝ ραθὸ.] Ε σον λαξε 72: Ἔ σου 1. ΑΥπ|. 1. αἰπαυς,. Ἄττῃ, 
Ἢ Ἔ ᾿ ᾿ ’ “- Ὶ 

Ἐὰ. α καὶ Οεοῖσ. ἐν 1] αὶ "7, ἐπταταξας τοαταξεις "4. 

τὸν ποταμὸν] λαᾶον τποηάοίς ς4. πιοσσο Νεῖλον ς8., τὴν ϑαλασδαν 

18. Επ|.1. ς. (Ορξ. ΑΥγαῦ. 4. ϑ8ϊἷαν. λᾶξε ἐν τῇ Χ. σου] α Εὐυΐ, 
Ι δι χΦρδε σὰ “““Δρο νῷ 

" ἣνυ ἐδ μφωυΥ, μωὐνμδν ἕο ΓΔ ΤΙ 
ἰ ἦ 

͵ » 

ιο8. (οπρὶ. (ὡορι. γτγ. ΑἹ. 1, ρας 

Ἔα  κορηΐ; ν; Οὐλογεῦ (Ὀρί. 
᾿) 

δου πα, 100, δά υἱ αἵ, 4110]. Ἢ ζῦ- 

. }}.} : γ ἊΨ ; “3 ὰ 

ΤΩ τε ξ Ωώ {(,.}ι γέ ἈΑταῦ. ͵ « 

Ο Δ Ο Σ. 

Ἐδίψησε δὲ ἐχεῖ ὁ λαὸς ὕδα]." χαὶ διεγόγΙυζεν ἐκεῖ 3. 

ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν, λέγοντες, ἱνατί τᾶτο ; ἀνεδίξασας ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου, ἀποχτεῖγαι ἡμᾶς 

ϑίαν. Οἴτοσ. 

᾿Οἶτον. Κύρ. ἐν ἡμῖν] ἐν ἡμῖν Κυρ. το, 7ς. 8ιλν. Μοίᾳ. «ἐν 
Αἴπι. 1. ἢ ἔ] εἰ, αὶ ποα Αστα. τ. αἰϊϊφις. Αἰτη. Εά. 

ΝΠΙ. Ἦλϑε δὲ] α ϑὲ Θεός. Αττὰ. στ. αἰϊΐφυς. Αὐτῃ. Ἑά. εἰ 

ΚΕΦ. ΧΥΠ. 

Καὶ εἶπε Κύριος τρρὸς Μωυσῆν, τ“ρο- 5- 

Ὅδε ἐγὼ ἕςηχα ἐχεῖ πρὸ τὰ σὲ 6. 

Καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα τῷ 7. 

ΝΊ. Ὅδε ἐγὼ] δου ἐγὼ γ6. (οπιρὶ. Ειή, ἴῃ ΡΣ 469. ὡδὲ ἐγω 
10. 2ζ5 325) 539) 579 58, 729 73» 73». 77. 78» 8ς, 130, 111. (δῖ. Ν᾽). 

ῬΏΙο, ἱ, ὅτ, 141, 340, 46ς, 1138. Εὐΐ. ἴῃ. ΡΠῚ ζο2. Θεοῖς. ωϑὲ 

καγω το7. δὲ ἰδηΐιτῃ, εἴ ςοηπεέζις οσπὶ Ρεγίοίο ργασδάεηϊς, ς9. 

ἐγὼ δὲ τοῦ. ϑἷλν. εἰ εβο ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. γῆν. 1. αἰ ἴχφυς. Ασπῃ. Ἐάὰ. 
ερο ἰδηῖϊαπιὶ ΑπλΌγ. ἕρηκα} ὅ σω γω. βαῤο Ατδῦ. τ᾿. 2. ἐκεῖ 

πρὸ τοῦ σὲ] , 72. κα ἐκὲὶ 71). 74) 84, τού, 107) 108, 134. ῬΆΪΠο , 
88, εἰ ΑἸ]. 1 ἐκει δά άϊάϊξ γοσει τοῦ πλαηυβ 11. τῦϑο του σε ἔχει Χ, νυ 
1ς, 18, 29, 55, ὅμ γ6. «ρὸ τοῦ ἐκεῖσε σὲ ἐλϑεῖν ΑΙά. τῦρὸ τοῦ δε νον 

ελϑεῖν ἐκέὶ. 14) τό, ἃς) 30, 32, ξ2) ξ4) 57) 73» 70» 77») 78), 130, 131. 

Ολι. Νῖο. τρο του σε ελϑειν ΨΙ], ς3,) τό, 128. θίαν. Μοΐ. 

Ατπι. τ. αἰ 76. Ατπλ. Εά. Οθούσ. Οοτηρὶ. ὥς, [δά ἐλϑεῖν τηςὶς ἰη- 

οἰυΐμπη, Αἰεχ. ἧς φύοσις Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖβ ἐβουπάδ 112, {δὰ ἐκεῖ 
πρὸ τοῦ ἐλϑεῖν ἷ, μᾶττε ἰδουμλ, 2090. ὥῥρο του σὲ ελϑὲιν 715) 74ν 84.) 
τού, τοϑ, 134. χει ρος σου χιϑ, εογᾶπ 'ς ἰδἰἔ Αταὺ. 1..2. ἰδὲ 

τον»! '1ε Αταῦ. 3. ἐπὶ τῆς το. ἐν Χωρ.] α ἐπὶ τῆς πέτρας 131. 
ΑπουΥπι. ΔΡ. Ῥγοίρ. α οἰπηΐδ ΑΥδΌ. 3. Χωρήξ) Χωρέξ Ἑυΐ. ἰῃ 
ΡΙ͂ “6, [δὰ υἱ Καῖ. ςο2. πατάξεις) πατάξω Ἑυΐ, 1]. ες. 26- 

ἐμίε Αταὺῦ. 3. “Ὁ να Οορῖ. τὴν τοίτρ.}] ἐπι τὴν τσ. αἰ, 
ἐξ αὐτ. ὕδ.} απ᾽ αὐῇ. νδ. 29. ὑδ. ἐξ αὐτ Ογτ. ΑΙ. 1, 

Ῥᾶτῖς (εου δ, 299. Αἰηργ. {εἰ Ογγ. ΑΔ]. δμδῦεὶ υἱ Ψαϊ. 4110]. ., ἐξ 
αὐτῆς Ἐυΐ, ἴῃ ἘΠῚ ςο2, δά μᾶθεῖ, 409. σίεται] πσιετω Ογτ. ΑἹ. , 
Ρᾶτϊδ ἐδουπάά, 312, (δὰ υἱ Ν δῖ. “1. ὁ λαός) - μουῚ], ς3, τό, 
82, 128), 129. ὥγτ. ΑἹ. 1. ραῖε ἱξουπάα, 309, 212. ᾿Ἀποηντη. ΔΡ. 
Ῥτοίρ. ἐποίγσε δὲ] καὶ ἐποίησε ΝῚἾ], Χ, 14, τς, τό, 18, 25) 29, “ 

30, 52, 54) ξς, 47») 59. Θ4) 71γ 72) 73) 74) 255 76) 77) 78ν 845 8» 
τού, 107, 130, 131, 134. Α]ά. ΑἸεχ. (αι. Νὶς. Ευΐ, 1]. ες. Οεοτρ. 

Αττη. 1. αἰἴαυς. Απῃ. ἘΔ, Μωυσ. ὅτ.} οὐτ. Μ. τς) 58, 72. 
Ευΐ. ἢ}. ες. ἔναντίον τῶν υἱῶν 1σρ.} α Ἑυΐζ. Ι]. ος. 

ΝΠ]. ἐπωνόμασε) ἐπωνομῶσαν 14) τό, 2ξ, 73, 77, 110. τὸ 
ὄνομα) κα 27. διδεῖ ἔωρετ ᾿ἰπεαᾶπὶ 9. ζωρταίοτιρε. τλᾶπι ῥυϊ πη, 7ς. 
τὸ ὃν. τοῦ τόπ. ἐκ.} τοῦ τοῦτ᾿. εχ. τὸ ον. 72. ΟεοΥς. 

δῖαν. ΜοΙα. ἐκείνου] ὟΙ. Αταῦ. σ. 2. 

ράσμον 71. Οντ, ΑἸ. 1, ραπῖε Ἰξσυμήα, 300. 

ποριεα ἴοεο 111} 

Πειρασμὸὺς] Πει- 

Λοιδόρησις) Λοιδο- Ἔκ 
ρίῶ 1ζ9) 32. Λοιδόρησιν Ογε. ΑἹ, 1. ο. Ἰίονεσι 1),σεἰὲρ ( ορῖ. 
Λοιδόρησ. διὰ τὴν λοιξορ.] λοιδοριαν ἰληῖαπι 72. ΑΒ. 8. λοι- 
δορίαν] πιαγηπειξανίοπεπι ΟΡ. χαὶ διὰ] κα καὶ τς. τοειρά- 
ζειν) 4 αὐτοὺς (!Ὁ Χ εἰ ἰῃ οδλγαῶ. ποτ ΑἸοχ. -Ἐ αὐτὰς Ευΐ, ἱπ 

ΡΠ. 469, ἐο3. Αταῦ. 3. Απῇ. ζ. δ4υ6. Αὐτη. ΕἘά. -Ἐ αὐτὸν ς8. 

Κύριον] τὸν ἴζυριον )7,) 107. λέγοντας} λεγοντες 74, 84, ὃς, τού, 

1ο8, 134. λεγονῖα (Ώ.) ς9. εἰ ἰϊεένε Αὐπιεοὶ (οάϊςος αἰαὶ. ΑἸ. 

Εά. ὥς ἢ πιᾶῦσ, Ατπι. 1. Ππαρεῖ ἴῃ σδη!ῆίνο ρἰυγαι! ΔθΙο ας δῖαν. 

ἐπολέμει} ἐπολεμησεν 
ἐπορενϑὴ 11]. 

φοπὶ Οορῖ. καὶ ἐπολ.} α οὐ 144. ξ4. 

14, ι6, 2ζ, 32) 52, 47, 64) 73, 78, 130. ἐδ ΝΊο. 
ἐπολέμει ἴῃ οἰαγαξξ. ππούε ΑἸεχ. Ἴσραηλ] ας. τὸν Ἰσρ. ιῦ, νὰ 

"4. 74) 84) τού, τοῦ, 134. (ΟΙΡΙ. ΗΝ ρος ἰδρ. 1ξ. εὐπῖγα 

]7;αεἱ ( οριῖ. ἐν Ῥαφιδεὶν] α 290θ. ἐν Ῥαφιδιν τό, 18, 2 ζ» 52, 

Ὁ) 72.) 1οΟῦς, 130, 1219 124. (σπιρὶ. (δῖ. Νις. ὥντ. ΑἹ. 1, Ῥατίδ ρεὶ- 

πιὰ, 88. Θεοῖς. εν Ρβαφιδὶμ γ)ς, 82. Ατιη. 1. αἰΐαιβ. Αὐτὰ. Ἑά. 

εν Ῥαφιδειμ, τς. Οντ. ΑἹ. νἱ, Ῥάγας ΡΥ πηᾶ, 26: ; Καρήσβη (ὠορὶ. 

ΙΧ. Εἶπε δὲ Μ. Τῷ Ιησ.] α 54. Γῃ ΣΝ], ἊΝ εοτν, 

εἰ ἰϊχὶξ Αττα. 1. ἐπιλς, Αγηι. Εα. τω] ΠΣ ἢ ῳᾧ ἴησου Ἀ. τά. Δ 

16, 18, 2ς,) 209.) 30, 32, 52) ζ3,) 55, 50, 57) 59, 04) 71) 72) 73γ 74) 
γζ) 70) 27), 78) 82) 84) ὃζ) τοῦ, 107») 109, 118, 128, 129) 1321) 134. 



Ε 
μ- 
ΓΞ 
ὥααῷ 

ΚΕΦ. ΧΥῚῚ. 

τῆξζαι Ἰὼ ̓ Αμαλὴκ αὔριον' χαὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἔςφηχα ἐπὶ τῆς χορυφῆς τῷ βουνδ, χαὶ ἡ ἡ ῥάδδος τῷ Θεξ 

ΙΣό. 

1. 

12. 

5 

εν; ἰω πππσαν μαανσν-. ἡ. 

ἫἹἫμν »» ων χά 

. τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Κύριος χαταφυγή μον. 

ἐν τῇ χειρί μου. 

Ο ΔΟ Σ. 

Καὶ ἐποίησεν Ιησοὺς χαϑάπερ εἶχεν αὐτῷ Μωυσῆς, χαὶ ἐξελθὼν παρετάξαϊο 

τῷ Αμαλήκ' καὶ Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν χαὶ Ἂρ ἀνέξησαν ἐπὶ τὴν χορυφὴν τὸ βουνξ. Καὶ ἐγέ- 
φ“ ϑ »" φ0 ἙΝ ρο ’ 3 σ΄ Φ ἊΝ, φ- Ν, ρ ’ 

γετὸ ὅταν ἐπῆρε Μωυσῆς τὰς χεῖρας, χα]ΐίσχυεν Ἰσραήλ" ὅταν δὲ χαθηχε τὰς χεῖρας, χα]ίσχυεν 
᾿Αμαλῆκ. Αἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι" καὶ λαξόγ]ες λίϑον ὑπέϑηχαν ὑπ᾿ αὐτὸν, χαὶ ἐχάϑητο 
ἐπ᾿ αὐτοῦ" χαὶ ᾿Ααρὼν χαὶ Ὧρ ἐςήριζον τὰς χεῖρας αὐτῇ ἐντεῦϑεν εἰς, χαὶ ἐντεῦϑεν εἰς" χαὶ 

ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐςηριγμέναι ἕως δυσμῶν ἡλίου. 
. χαὶ πσάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἐν φόνῳ μαχαίρας. 

Καὶ ἐτρέψατο Ἴησδς τὸν ᾿Αμαλὴχ, 

Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, χατἄγραψον 

τᾶτο εἰς μνημόσυνον εἰς βιδλίον, χαὶ δὸς εἰς τὰ ὦτα ᾿Ιησοῖ, ὅτι ἀλοιφὴ ἐξαλείψω τὸ μνημόσυνον 
᾿Αμαλὴχ ἐχ τῆς ὑπὸ τὸν δρανόν. 

ἀπὸ γενεῶν εἰς γενεᾶς. 

Οοιηρὶ. ΑΔ. Αἴεχ. ὅδ. Νὶς. γι Αἴ. ἱ, ραπε ρηπια, 88. νἱ, ρασῖε 
Ρπα, δι. Θεό. Απῃ. 1. δΐαυε. ἄτη. Ἐὰ. ρος ἴησουν ἴς. 

ἰπίλεξον) ἐπιλέξαι 12. τό, 2ς, 32, ς2, 47, ὅᾳῳ 73» 749 77ν 78, τού, 
1ὸ7, 110. ΑἸ. (γε. ΑἹ. ἱ, ρας ρῥεσια, 88, 1:8. νἱ, ραῖῖθ ῥυϊπιᾶ, 

866:, εἴ 11]. ἐπιλεζε (4. “Ὁ πὶ Ασπῃ. τ. αἰΐᾳυς. Αττπ. Ἑά. ῥυ6- 
νατους) δνναςας 72. κα 14, 16, 18, 2ς» 10, ζ2, ζῳ, ς7, 48, ζο, ὅς, 
71, 73, 76, 77, 78, 8ς, 118. ΑΙά. ΑΙεχ. Ο3ι. Ν:ς. Ογρυ. (οριῖ. 

Αταῦ. 1. 2. 2. κα ἷπ ἰοχῖυ, [ς δλδεϊ πιᾶτρο, Χ. {ιργαίςρῖ. Ὁ 4] 
πῶπυ, 130. χαὶ ἐξιλϑὼν) εαἱ τ' Ουργ. Οεο. εαἱ (ορι. 
πἀράταξα!] παραταξον 18. αὖρ. καὶ (δ. ἰγ.] καὶ (δ. ἐγὼ ανρ. 

ἰδοὺ 
α ἰδοὺ 

τῆς 

ξ9. καὶ δι} , καὶ Ογρτ. δζζς σπίοηε ϑδίαν. Οἰἴἶζγογ. 
ἐγὼ] ἐγὼ δον Ὑ]], τ, 10, 2ς, 29») ς 6» 57) 64. 77» 174. 

Οεονή. ἐγὼ ἔρτχα) ἐγηκὰ γὼ 84. ΜἌαόο Ογρτ. Μὸ Αυρ. 
χορυφῆς} τὴν κορυφὴν ςς. 

Χ. ᾿Ιησοὺς} ἢς εχ ςὐττ. ῥγπιο δυΐετη Κυριος, 111. 

τῷ) αὐτὼ εταΐυτη, )ς. α αὐτῷ Οεογῇ. 

φ ᾽ 
εἰπν ἀἂυ- 

αὐτῷ εἶπι Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς 
Ρτπια, 88. καὶ ἐξελϑὼν] α ἐξελθὼν οἱ 14.) 1ς, ᾿ 18, 2 ς, 29, 
(2, 44. 45)» 49, 6. 71) 73) 73, 76, 140, 1 πα ΠΣ (αι. Νιῖς. 
Αταρ. 1. 2... αἰ ὑεχτας πεῦεῖ πιαγρο αὐ ὗ Ἐρβαήο) ΝΠ. 
α χαὶ Οδοῖζσ. τῷ Ἀμαλ.) α τῷ 10, 82. τὸν 'Λμαλ. (καῖ. Νῖς. 

πρὸς τὸν Αμαλ. 32. καὶ Μωυσ.] δέ, "2: ἀπιένι ὅν. κ χαὶ 
Οὐ οι. καὶ Ὦ9] α 48. τὴν κορυφὴν] τῆς χορυφῆς 7ζ. 

8. ΧΙ]. ἐγίνετο) ἐγίνετο 14.) 10) 25) ζζ, 73» 74. 77, 78) 84, 114. 
Αἰεχ. Ογτν. ΑἹ. ἢ, ρασῖς ρείπια, 88, Τςὰ αἱἱδὶ υε 2. ἐπῆρε] ἀπηρε 
)3. τὰς χεῖρ. 1} {αὐτὰ τς, 72. Αττη. 1. αἰἥαυε. Απτῃ. Ἐά. 
“Ἔ αὐτοῦ (οὐ Χ εἰ ἴῃ ςἰιεγζώ,. πιίτιοτε Αἰοχ νανμνε ἱρβμ: “1 μιβια 

Ἀπ. .. τὰς χεῖρ. τ᾿ --τὰς χῶρ. 4}, αἰϊετοιγα εἴ 4νι85 [ΐ9 ἰηἴετ- 
Βοεῆὶ ς3.. χατισχυιν 13] κατισχυσιν (9. κατισχυνᾶν (Άς) γ2. 
Ἷσρ.} ὁ λαος ἴσρ. 19, γὅ. ὅτων δὲ} ε! φυσκν Οοος. Ατπι. -. 
α'ἰαυε. Αττ. Ἐά. κα δας οὑπὶ 44. ἱπ σομηπηδίς 18. α ἐδάδπι ἴῃ 
βεχίι;, (εἢ περεὶ τηᾶγρο, ς0. καϑηχε} χαϑειλε 72. τὰς 
χεῖρ. 2.1] ταυτας γ.. - αὐτοῦ (υδ Χ εἴ ἴῃ ομαγαξς, πιΐποτε ΑἸεχ. 
Ἔ ἡ. Ἀταῦ. .. Ατππ. τ. αἴαυς. Αγπι. ἕά. -Ἡ Μόγγα, ἰὰ ὑπο 

ἴοοο, (οἐ πο ἴῃ δῇο, συργ. κατίσχυῖν 2] καΐισχυσεν 32. χᾶ- 
τισχυνεν (ἢς) 72. ᾿Αμαλ. ὁ Αμαλ. 72, 108. 

ΧΙ]. Αἱ δὶ χερις) εἰ πῦκν ἈΠ. 1. Μωυση 13} Μωυσεως 

19. καὶ λαδόντις} χαταλαξοντις ς31. δαρεηι ἢὶς πυτηεπιπ ἤη- 
ξυϊλτειη ΑΥΘΌ. 1. 2. ὑπίϑηκαν) ἐπίϑηυκαν (γε. ΑΙ. ἱ, Ραπς Ῥτὶ- 
τᾶ, 88, (δὰ 411ὃὶ υὶς υἱ Ψαΐ, ὑπ᾿ αὐτὸν) ὑπ᾽ αὐτων γ2. επ᾿ αυ- 

τον ΠῚ, .9, 131. ἐπ᾿ αυτων τ8. τπάνω αντὸν τοϑ. (δι. Νὶς. δα- 
Ῥεῖ υἱ γαῖ. [αὶ ὑπ᾽ ἴῃ εἰσταῶ,. πηποτο, Αἴοχ, ἐχαάϑητο]) ἐχαϑισεν 
18. τκαϑῆσαν 74. ἐπ᾿ αὐτοῦ} ἐπάνω αὐήου 14) 16, 19, 2 4) 32, 
44, ὅ4, 73, 77, 118) 120. ΟΥρτ. επ᾿ αὐτὸν ς1, 82. ΑἸόκ. καὶ 
᾽Α4«ρ.} 9 Ααρ. δὲ το. Ααρ. δέ ΝῚ], Χ, 14,1: τ6, 18, ἃς, 29, 30, 

32) 429) (4) ἐς, ς7) 64) 73» 745 765) 77, 78, 8ς, τού, 107, τόϑ, 118, 
110, 131) 134. (αἴ, Νίκ. ϑῖαν. Μοίΐᾳ. Ργεπυτᾶς οτὰν δὲ καϑυηχιν 
τας Χειρας κατισχυιῖν Αμαληκ 18. ργαυητας ἀγ σου πὶ οΠηπὶ ῥτὸ- 
Ρεο Οοο. ἊὯρ) Ργαπαϊτας ἀττϊου ΤῺ Οέοτρ. ἰρήριξον) 
ἐπτεεηριζον το, ζ0. αὐτοῦ 22] , ΠΙ. μαρεῖ ἱπ οἰατδέϊ. τρΐποτα 
ΑΙεχ. ει ϑῖαν. ἐντεῦθεν 15] καὶ ἐντευϑ. 10. ἰγίνοντο] 
ἔγινον Χ. ἐγίνοντο Ογτ. ΑἹ. 1, ρατίε ρτίπια, 88. Μωυσῆ 2] αν- 
τοῦ 421. Μωυσιως ΑΙ4, ἐρηριγμίψα!] ἐπεφυριγμενᾶι Α). δυσ- 
μ»ῶν]) οἴεαία Ογρτ. ϑν. Μοΐ. 

Καὶ ῳκχοδόμησε Μωυσῆς ϑυσιαςήἥριον Κυρίῳ" χαὶ ἐπωνόμασε 

Ὅτι ἐν χειρὶ χρυφαίᾳ πολεμεῖ Κύριος ἐπὶ ᾿Αμαλὴχ 

ΧΙΠ. ἐτρέψατο) ἐτρεψεν τοό. οὐὴν Αταῦ. 1. 2. οκοϊδὴ Οορί, 
Ἰησοῦς] Μωυσὴης ΝῚ!, 44. Ἰσραὴλ Οομπρὶ. παντα] οεςἰωϊε 

απο ΑΥΔΌ. τ. 4. τὸν λαὺν] βοιοδαίενε οσυπλ αίςυΐο ΑΥπι. 1. 
αἰϊαυς. Αππῃ. Ἑά. ἶν φ. μαχαίρας} ἐν Φ. μαχαιρης 11. 

Μἶοπο Μαεϊεὶ χίαά Οεοῖζ. ἰκ φεοίβοπε οἰααΐϊ Αταῦ. ι.ἅ 

Οὔτορσ. α ὃ1]5 νργ. 

ΧΙ͂Ν. Εἶπε δὲ] καὶ εἰπε ΝΙ}, Χ, τῷ. τς, τό, 18, 2ς, 29, 30, ς2, 

54, ς, 9, ὅ4, 73ν 745 76, 77ν 78, 84. τοῦ, 107) 130, 131») 1342- 
ΑἸεχ. λει. Νῖς. Ογρύ. Ὀἷς. (οριῖ. δῖαν. Οἰἶζοσ. Αγπὶ. 1. αἴϊφυς. 
Ασπὶ. ἘῚ κ ϑὲ Θεοῦ. 1 ἦνε Ατπι. τ Κύριος] α Απῃ. ᾿. 
τΕτο} α Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπε ρεπια, οο, ζει  μδδεῖ 4110]. μυημόσυνον 

1} αἰώνιον 6.4. εἰς βιδλίον) ἐν βιδλιω Ν]], Χ, τῳ. τό, 18, 

19, 2.ς,).30, 30, 32, 42, 53) 54) (4, (ςό, 57, 64, 71, 72, 73» 75» 76, 27, 
.8, 82, 8ς, τού, τοϑ, 118, 1209, 130, 111. Οοπρί. ΑΙά4, ΑἸεχ. (δι. 

Νῖς. Ονρυ, Ασϑῦ. 2. Οεοῦζ. ὥς εἵ γε. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ῥγίπια, 88, {τὰ 
εἴ αι. δ᾽. ἐν βιδλω ᾿ς, ς8, ζ9») 74) 84. 107.» 134. δὸς} δω- 
σεις 1.8. Οοπιρί. τὰ ὦτα) πιᾶγρο τὰς χειρὰς 58. σιᾶπε, 
Οορι. Απῦ. 1. 2. 3. Ἴν»σοῦ] Ιησου,..λ.4.ν 18», 18,25) 20» 32) ζΆ, 

53ν 54) ςς,) οὖ, ςβ, (9, 64, 71, 72) 74, 7» 76, 84, τού, 114. (τρί. 
ΑἸά. ΑἸεχ. (ας. Νὶς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ργίπια, 88, οο. νἱ, ραγίς ρτὶ- 

τᾶ, τότ. Κυριου 19. ἀλοιφῇ} α 53, 48. εζαλειφη (ς) ςο. 
αλειίφη τού, τι07.. ἱξαλείψω] απαλειψὼ 32. Γανοῖ ΡΊύϊο ἱ, 124. 
τὸ μνημόσ. Ἂμ.] ] τον ᾿ΑμΑΛΗΝ 11. πδπιαρεῖ υἱ Νῖ. ἴῃ οἰαγαῖδ. πλϊποῖο 
ΑἸεχ. ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν ὠρ.] ἀπο γενεῶν εἰς γένεας 19. κα ἐκ τῆς 
Ῥμὴο 1. ς. Οεοῦζ. εἰ ἴαγα (μὸ εαΐο Αττλ. τ. δἰ φυθ. Ασπὶ. Εά. 
ἐν ἵστα ἴδϊαπὶ δἷλν. ΟΥἾΤΟΡ. Ἃ τὸν 14) 16, 32) ς3» ς7, 73, 75» γύ, 

57» 78, 128, 130. (δῖ. Νῖς. ΡΟ 1. ς. Ογτύ. ΑἹ]. νἱ, ρασῖε ργίια, 

46:. 

ΧΝ. ὡὠκοδόμ.} -Ἐ ἐἰ]ς Οεοτς. Κυρίῳ) α ΝῪὟΙΙ, τΆ. 1ς, τό, 

18, 2ς,) 52, (4, 47, 64. 71) 72, 73» 76, 110. (αἵ. Νὶς, Αὥγαῦ. 1. 2. 3. 

Οορῖ, «ἴη ἰεχῖυ, (δὰ Κυρισυ ἰῃ πιᾶγρ. Χ. τὼ Κυριω 30, 43, τοῦ, 
107). ΑΙά. (Αἴεχν Ογν. ΑἹ. 1, ρασῖε ρυίπηδ, 88. Κυριω τω Θεω ςς. 

γὸ ὄν. αὐτ.} αὐτο γό. αὐτου) ἧς ἰῃ οΠαταᾶ!. τηϊποῖς ΑἸοσχ. του 
τόπου 111. “1 ϑῖλν. Μοίᾳ. Κύριος) Θεὸς 73. Ἔ μὺ ΓΠ, 
42. (δῖ, Νῆς. δίαν. Οἷνιος. Ογτγ. ΑἹ. 1, ρασῖς ρήπηδ, οο, 164 [101 υΣ 
ψαι. καταφυγή μου] ρῥγαπιϊτυηϊ καὶ ς2. (δὲ. Νὶς. ἡ μου 18, 

(δι. Νῆς. σιεηρε διά ἔρια ΡΩΠΊΔ πηΔηι5, ΑΠ. 1. μοὺ κατα- 

φυγὴ Χ, 14, 16, 2ς,) 29, 30, ς3, 54» τ» 46, ς7, 49, 64, 71) 73, 75» 
57) 78, 82, 84, 8ς, τού, 107, 118, 120), 134. Αἰά. ΑἸεχ. Ογρτ. 

Αὐρ. Θεοῖς. εἰ ἔς, (εὰ ροῦ καταφυγὴ δἀξοτίρι. μου ΔῸ 4114 τηδηιι, 
110. 

ΧΥῚ. 

ζη οζεί- 

4. 58αν. 

Ὅτι] καὶ εἰπὲν οτι 128, ΑΥὙΆΌ. 1. 2. Αὐτὴ. 1. δἤϊ αι. 
Ἀπη. Εά. οτε 134. ἐν χειρὶ κρυῷ.} κα ἐν 118. Απ.. 1. αἰΐαυς. 
Αγπὶ. ΕἘἄά. “παππ: οεζνίία Ατδῦ. 1. χρυφαίᾳ} κραταια 18, γό. 
χρυφιὰ 32, (2) ς() 68, (9. (αἵ, Νίς. [υῇ Με 238. Οἷς. ἰϊ, 618. 
Ἔ Κύυριου τς, ς8, )2. ῥγαγλυπῖ Ζοοπείπὶ ΑΓΔΌ. 1. 2. 3. σο- 

λιμεῖ} πολέμησει 82. ΑἸεχ. Οορῖ. μεγδιά Αταῦ. 3. Κύριος] 

Κύριος μον, (τὰ μου ἔωρτα ᾿ἰπεᾶπη, 59. “Ἐ ὑπερ Ισραηλ ς1. ἐπὶ 
τὸν ᾿Αμαλῆκ] α ἐπὶ ς1. Τυῖ. Μ. Ἰ. ς. ἐπὶ τὸν ᾿Αμαλὲκ Οὐ. Ἰ. ς. 

ἀπὸ γενεῶν εἰς γεν. α 18. κα εἰς (ἄς) )ς. εἰς γενεᾶς καὶ εἰς γένεας 
γ1. ἄπὸ γινεας εἰς γένεας τό. δἷωλν. ΝΙοί4ά. ἀπὸ γενεᾶς εἰς γένεαν 
τῴ. αἴὸ γυν. εἰς γενγξαν 82. 



Ε Ξ. Ο Δ Ο Σ. 

ΚΕΦ. ΧΥΠῚ 

ἩΚΟΥΣΕ δὲ Ἰοϑὸρ ἱερεὺς Μαδιὰμ ὁ γαμξρὸς Μωυσῆ, πάντα ὅσα ἐποίησε Κύριος Ἰσραὴλ 1. 

τῷ ἑαυτοῦ λαῷ" ἐξήγαγε γὰρ Κύριος τὸν Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου. Ἔλαξε δὲ “Ιοϑὸρ ὁ γαμξρὸς 2. 

Μωυσῇ Σεπφώραν τὴν γυναῖχα Μωυσῆ μετὰ τὴν ἄφεσιν αὐτῆς, Καὶ τὰς δύο υἱοὺς αὐτῆς" ὄνομα 38. 

τῷ ἑνὶ αὐτῶν Γηρσὰμ, λέγων, ππάροιχος ἤμην ἐν γῆ ἀλλοτρίᾳ. Καὶ τὸ ὄνομα τοῦ δευτέρου 4: 

Ἑλίεζερ, λέγων, ὁ γὰρ Θεὸς τοῦ πατρός μου βοηϑός μου, καὶ ἐξείλατό με ἐχ χειρὸς Φαραώ. 
Καὶ ἐξηλνεν Τρ τὺ ὁ γαμδρὸς Μωυσῃ, χαὶ οἱ υἱοὶ χαὶ ἡ γυνὴ, πρὸς Μωυσῆν εἰς τὴν ἔρημον" ς. 
ἃ “ππαρενέξαλεν ἐπ᾿ ὄρους τοῦ Θεξ. ᾿Αγηγ έλη δὲ Μωυσῆ, λέγοντες, ἰδοὺ ὁ γαμβρός σου {2}; 6. 

“παραγίνεται «πρὸς σὲ, χαὶ ἡ γυνὴ, χαὶ οἱ δύο υἱοί σου μετ᾽ αὐτοῦ ἜἘξηλϑθε δὲ Μωυσῆς εἰς 7. 

συνάντησιν τῷ γαμξρῷ, χαὶ ππροσεχύνησεν αὐτῷ, χαὶ ἐφίλησεν αὐτὸν, χαὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλες, 
χαὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν σχηνήῆν. Καὶ διηγήσατο Μωυσῆς τῷ γαμξρῷ πάντα ὅσα ἐποίησε 8, 

Κύριος τῷ Φαραῷ χαὶ πᾶσι τοῖς ΑἰγυπΊΐοις ἕνεχεν τοῦ ᾿Ισραὴλ, καὶ πσάντα τὸν μόχϑον τὸν γε- 

Ἱ, ἜἜκουσε δὲ] ἀκουσας δὲ ς3, ςό, 129. κα δὲ Θεοῦγ. εἰ σμᾶϊὶ- ν. Καὶ ἐζῆλϑεν] καὶ ηλϑὲν Χ, 14). 1ς) τό, 18, 10, 25) 29, 20, Ὑ 
νἱ Αττὰ. 1. αἰ φυς. Αστῃ. Ε΄. Ἰοϑὲρ] Ιοϑὼρ τό, 2ς, 32) τύ, 432) 2, ςξ, 9, 71») 72γ 73» 74» 75 77» 84) ὃς, τού, 107, 118, 130, Υ 
130. (τ. Νίς. Βαΐ, ;, 4.2. Ιωϑὺὸρ γς. Ιαϑὼρ 72. ᾿ἸἸωθὼρ ΑΙά, 131) 134. Οοπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. δι. Νὶς, δῖαν. Οἰἶγοσ. Αγη}. ιν 

Ἴοϑ. ἕερ. Μαδ.] ο μρ. Μαδ. 1οϑ. τού. ἱερεὺς] ὁ μρ. 11, Χ, καἰΐᾳφυς. Απη. Ἑά. ηλϑὲν δὲ 128. α καὶ Οεογρ. ᾿109.-γυνὴ] 
14. 1ξς7 16, 18, 2ζ) 29, 52») ζ3») ζ0) 64» 72. 73» 78. 8ς,) 107, 134. αἶιδο εἴ αι ἰἰ5 Ἰητεηασςηϊ ς 3. Ἴοϑ. ὁ γι. Μωυσ.} τρος Μωση 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. Ογτγ. ΔΑ]. ἱ, ρασῖε ῥγίπγα, 92. ὁ γαμξρ. Μωνσὴ}) ἄαυτος 72. ᾿Ιωϑὼρ ὁ πενϑερὸς Μ. ΑἸά. τοῦ, ο πενϑερος Μ. το. 
Ροηΐξ μοί Ἰοϑὸρ Αἰεχ. οτι γαμδρ. Μ. ςς. λ 48. γαμξρὸ.}) κ ὁ γ. Μωυσ. γι1, τού, 107. Μωυσ. πρὸς Μωυσ.] α Ροϊεγειμα 

τσένδερος 9. 715 76, 83) 10). ΑΙά. ϑιγτηπηδοὶὶ εἴ. τοένϑέρος ἃἷς, εἴ 4υδ5 ἰγϊ5 Ἰμξετδοεηῖ, 14). 16, 77. καὶ οἱ υἱοὶ καὶ ἡ γυνὴ] καὶ ἢ 

εἴ ἰῃ 44. Ἔχ σοτγεΐξιοπς τη }115 ΓΕ ΟΠ ΌΟΥ5, τού. παν]α}] α Αταθ. 2. γυνὴ Μωυση και οἱ νιοι αὐτου 72. κἄὶ Ἢ Ὑυνὴ καὶ υἱοι αὐτοῦ τοϑ, 

Κύριος Ἵσρ.] ο Κυρ. Ἰσρ. ς7ν 73». 8. Κυρ. τω Ἰσρ. τό, 74, ᾽ς» 84, α 4υοαυς οἱ Οεοσρ. κα Ρήϊπο, εὰ {ιρταίογρῆς α]ϊα τηδιιι5 καὶ ἡ γυνὴ 

134. ὥς, [δὰ τῷ ἴῃ οὨδγαέϊ. πηΐποτο, ΑἸεχ. Κυρ. Μωνσὴ καὶ Ισρ. αντου και οι νιοῖ αὐτϑ, 130, -Ἐ αὐτῷ ρμοΐξ υἱοὶ 1], ις, 74, )ς, 84, ν΄ 
ς8, γ2. Κυρ. τὼ Μωση και ἴσρ. τς. λα Ἰσραὴλ ξγ) τ18. δ οριίμπς ΙὉό, 124. ΑγΑΡ. 3. ΑΥπ). 1. δίίίφυς Ασηὶ. Εἰ. -Ἐ αὐτοῦ ἰδιάοτα 

ΔΩ εἰ ἐπ γγαεῖίς ΑΥδΌ. 1. 2. Ζοπιίπως ὄμπ οίς εἰ εμπ 1) αοίς ἴῃ «ςδαγαξὶ, ποθοσε Αἰεχ. -Ἐ αὐτὸν ρΡοῖ γυνὴ 15) τοῦ. Αγαῦ. 3. 

Αγ). 1. αἰϊΐφυθ Ασπ). Ἑάὰ. τῷ ἑαυτοῦ λαῷ] μαῦεῖ τω εαυτουὰ Ατηι. τ. αἰΐφυβ. Αστῃ. Ἐά. τρὸς Μωνσ.) , ΝῪἼΠΙ. ρος συναν- 

Ῥτὶπιᾶ πιᾶπιι ἴπ ταίηγα, ἐεὰά, λας, 131. τῶ λαὼ αὐτου τς, 19, 38, τῆσιν Μωυσῆ ς3. τιχρενέξαλεν] παρενεδαλον Χ, τς, τό, 18, 2:, 
72. τω αντου λαὼ 18, 82, 1οϑ, 118. κα 7ζ. ἐξήγ. γὰρ} εζηγ. 20, 52) 54) 64, 73. 75» 78,118, 130, 131: (δι. Νῖς.. τ ρενελαθον 
δὲ ζ2. ὡς εξηγ. ςξγ 745 73, 84. τού, 107, 128, 124. οπὼς εζήγ. 77. “ἢ ἴα ἀρίενιο δῖαν, Οἴἶτος. -Ἐ καὶ ἦλϑεν Ογτ. ΑΙ. Ἱ, Ρᾶτῖε ριῖ- 
ς3. φωοπίαπι σὐπκὶ! δῖαν. Μοῖᾳ. Θεοῖς. Ασηι. τ. αἰΐΐαυς. Ασπῃ. ΕἘά. ποιὰ, 92. ἐπ᾽ ὄρες] εἰς τὸ ορος Ν]], 14.) 15) 16, 18, 19, 2 ζ; 29, 39, ὰ 
εἰ φιοπίαπι εἄμχὶ! (ορῖ. δίαν. Οἴΐζορ. Κύριος 2], 53» 1Ιο6. 32», ζ2,) 54» ξξ», 57. 53, 59, 64) 71, 72) 73» 74) 785 76, 77, )8, 8., 
τὸν Ἰσρ.] α τὸν 39. τάτους το6. αὐτὰς 75. ΛΙΐο; [7 αεἰϊε Οεοτς. ὃς, τού, 107, 1οϑ, 120, 131) 134. ΑἸά. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. Οντγ. Αἱ. 

1. Ἔλαξε δὲ] καὶ ἐλαδεν τς, ς8, τού, 1το7. 5[αν, Θεοῦρ. Απη.. ἰ. ς. Ατγδδ. 1. 2. Ασπι. 1. αἰϊΐΐψυε. Αἰτῃ. Ἑά. ὥς ἴῃ τεχῖυ, [84 υἱ 
τ. αἰϊΐφυς. Απῃ. Εἀ. ἔλαξε δὲ καὶ συτ. ΑἹ. 1, ρατῖε ρυίπιᾶ, 92. ϑαῖ. ἴῃ πηᾶγρ. Χ. ἐπὶ τὸ ορος 18. 
᾿Ιοϑὸρ] α 43, τού, 107. ᾿Ιοϑὼρ Οοπιρί. ΑΙά, Οοαϊςεβ εἰϊμὰ ἴῃ ρεὶ- ΝΙ. ᾿Ανηγίέλη] ανηγίειλαν ς3, ς8, 72. δ5ϊν. Οξφογρ. ανηγίελλη 
το ςοπιπιᾶῖς Βαθεηὶ ἢΐς, εἰ ἰδπίυτη ποπ ὑδίαυς, ςοηΠμ ἶττ, ὁ 130. ὠπηγίδλη ΑΙεχ. δὲ] α Θεοῖς. Απη. 1. Α}ἰᾳὰς. Αππι. Εά. 
γ. Μωνσ"] α 53» 71, 84. τού, 107. ὁ τπένϑερος Μ. το, 83. ΑΙά. λέγοντες} λεγοντων τό, 32. ἰδοῦ} α τό. ὁ γ. σου Ἶοϑ.} α ὁ 
Σεπφώραν] Σεπφορὰν 107 Σεπφωρὰ ς. Σεπφοναν τιο6. δερήωναπ Ὑ. σου 71. 1]. ο γαμδ. σου ΝἾΙ], 14, τό, 18, 19, 2 ς) 30, ζ4) ς(» 

Οϑογρ. Ἀπῃ. τ. δϊ'φυς. Αγ. Ἐά, δερρήηγαπ δῖαν. Οἴἶτορ. μεὲε- 7. ς8, 64, γ2, 73» 73» 77ν 78» 84» 83) 108, 130, 1315)134. ΑΙεχ. 
τὰ τὴν ἀφ. αὐτῆς) αντὴν ἰἀπίυπι (Πς) ς9. καὶ τὴν αῷ. αυτ. γ2. παῖ. Νῖς. Οφοῦς. διν. Μοίᾳ. ἔς ρείπιο τού. [οϑ. γαμᾷ. σον Χ. 
βαετα τὴν αφιξιν αὐτῆς )ζ. τοῖγρο Ὡρωικὰ τἸοϑ8. εν» μὀηαπίία εἶς 1.0 τένϑέερος σα ζ99 γὸ, 1ο7. ΑἸά. εἰ ἢς εχ σοῖτ. τοῦ. Ἰοϑὸρ] 

ϑίαν. Οἴτζοσ. Ιοϑϑὼρ 14) 10, τ, τς 7... 110... ἀ1ι ἀρ ε Ιωϑὼρ “6. ΑΙ. 

ΠῚ. τοὺς δύο υἱοὺς} ἐπμηε ἀμοῦνε: δ] ἰς δῖαν. Οἴτορ. αὐτὴ.) τ᾿ Πὶς καὶ οι δυο νιοι, εἴ καὶ τε 44. ἱπ ςοπηπγαῖο, 2 ς. παραγινεῖαι] 
ἤς 'π οματαξξ. πιίποτς ΑἸεχ. αὐτου 11, ΨΠ, Χ, 14, τς, τό, 18,19, παραγέγονε 32. γυνὴ] - σου Ν] Ι, ΦΑ ΤΡΝ ας, ἰδ, τῷ το, δα. 

25) 29, 32» 52) 53, 54) 45,» 57. 58) 59, θ4) 71, 72, 73) 74) 7.) 76, ζ2, ς3, ξ4) ςζ, τύ, ςο, ὅ4, 72, 73, 745} "6, 7 77.) 78, τού, 130, 131, 
8.. τού, το), 1οϑ, 128, 1209 120, 134. (ὐοηρὶ. ΑΙά. (δῖ. Νὶς. 134. ( ̓Οπηρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. δῖαν. δου. Αγαῦ. 1.2. 3. Οορι. Ατη. 1. 

Αταδαῦ. 1. 2. ὄνομα τῷ ἕν! αὐτῶν] ον. τῶ ενὶ ἄυτου (ἢς) 118. αἰαυς. Ατ. Βα. δύο] κ᾿ 83ν 555 ζό, 1.9. ΟὐΏΡΙ, υἱοὶ] 

α 1ού, το). κα αὐτῶν ἍΠ1, τό, 10, 52, ς») 59, 64, 71) 72, 73, 74,0 οἱ νιοι (0) ς5. μετ᾽ αὐτοῦ) μέτα σου 18. μετ᾽ αὐτων, ἴδὰ ὦ 
γ,Ὁ. 84,. τοϑ, 124. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νις. Ογγ. ΑἹ. ἱ, ραυΐδ ρυϊπηᾶ. 92. ἤρπο ζωρταίςη Ρῖο ΓΕΡΓΟθαῖαγ, 75. κα Αια. 53. 

ϑίαν. Οἷἶτος. Οεοῦα. ργβιηταηϊ εἰ ΑΓᾺΡ. 1.2. πορίεη μὲ αὐ ἐλ: ΨΊΣ: ἜξΗλ9 σὲ δὲ} α δὲ Ατη. 1. αἰαι6. Αἴπι. ΕΔ. δἰ εχὶΐ 
ϑίαν. ΜΙοίη. πιᾶῦρο μη στη, Βά. Γηρσαμ!} Γερσαμ ᾽ς. τότ. ῷ γαμξρῳ] αντου ς3. αὐτω 71. ἄντων  ψρον 

Τηρσὰν Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Γεξσων γα. -ἐ καὶ Ἐλιέζερ (ἢ0) 1ο6, 107, γαμῦρον τς. τινϑέροῦ σρ, 7γό, 107. ΑΙά. Ἐ αντοῦ ὙΠ, Χ, χὰ, 
λέγων οὐπὶ τε ϊαᾳ. δά βποπη. ΓΟΙΠΠῚ ὯΝ 41 α τού, 107. κα λεγὼν οὐ 15) 160, 1δ, 10) 255) 20) 30) 32) 52) 54) 85.) 6, ς᾽, 8, ζ9, 64, 73, 

ίᾳ 6: ἴῃ ἢος Τοπιῃηᾶίς 72. πρό κ.} οὐάς ΠΕΥῪ 70. ἤιην} "Ὁ 757γ.}0) 77» γὉ, τού, 107, 108, [1209 130, 131) 114. ( οπρΡ]. ΑἰἸα, 

εἰμι 14. τθ,.2 5) 32, 2, ζ4) 59; δ μη 3). 70) 77» 84.) 118»). 130. (ὑαῖ, ΑἸεχ. (αῖ. ΝΙίο. ϑῖαν. Ασαῦ. 1. 2. 3. Θεογσ. Ασιὰ. 1. αἰΐις. Αγαι. 

ΝΊς, 8[αν. Οἶτος. Ατὰθ. 3. Μμη ἐρο (ὐεούρ. ἙἘά. -Ἑ αὐτοῦ ᾿Ιοϑὺρ (ὐγτ. ΑΙ. 1, ῥαῖῖα Ῥυϊπᾶ, 92. αὐτῷ] ΞΕ ΜΗ 

ΤΥ. Καὶ τὸ ὃν.} το Ν ν. 75) 118. (σδοῦρ. κ καὶ 8|αν. Οἴτορ, ζ2) ζ90,7)2. τω γαμξρω αυτου ςΆ. χαὶ ἐφίλ. αὐτὸν} καὶ ς8, 7ζ. 

λ Τὸ 14.) 16, 24) 52) 54γ 57» 64.) 73» 775 130) 134. ΑἸά, (δι. Νίς. καὶ ἐφιλ. ἄντω 19. χαὶ κατεφιλήσεν αὐἴον 20. Ογτ. ΑἹ. ]. ο. 

τὸ ὃν. τοῦ δευτ.} νοζανϊ αἰΐεγωπι ΑΥΑῸ. 1.5. ποθι (ξεμπάο δῖαν. τὸν Οξοῦζ. ἠσπάσαντο] κατησπασαντο 72. ὠλλήλκς] -Ἑ εἰς 

Μοίᾳ. Ἑλι εζερ} Ελεαζερ 72. -ἔπακαν ( ορῖ. λέγων] ἢ, Τλτο 128. “Ἢ ἐν ΕἸΡΉΨΉ 1ξ. ΑΥΠΊ. 1. δἰ χυς. Αππη. ΕἘἀὰ.,, -Ἐ εὐ δεν 

Χ, 14). 16, 18,2 2ζ,) 205) ζ2), ζῷ9. ζζ) 50; 64. 74. νι Θὰ, ψ 18 134. ραν! (ε {αἰμιε ΩΣ ΑΙΔΌ. 1. 2. αὐτοὺς] αυτον 11, Χ, τό, 18, 

Αἰοχ. ΑγδῦΌ. 1Ἱ. 2. Ἅ. Α λέγων (1}ΠΊ 44. 1 (σοπηπΊδῖα 72. ΦΗΟΜΙ ΩΤ ας; 329 57» 64, ἢ 73 7)» (λι. Νςο, ὅΪαν. Οἴἶτοσ. ΒΕ Νίωυσῆς ΑΙά, 

ἄχ! Οεογρ. δἰ Ατπγ. 1. δἰμαφις Απῃ. Εά. γαρ] α ϑίαν. ϑίαν. Μοίᾳ. σχηνήν) -᾿ ρας Οεοιν. 

Οὔἶτγοσ. Ασπι, 1. ἈΠϊαις. Ασηι. Ἑά. του πατρὸς μου] , ΡΏϊο ἱ, Ν11. Μωυσ, τῷ γ.] αὐτω Μωυσ. τού. κᾺ τῷ γ- 30. τῷ 

45:. ῬΠΌΝΝ αὐχένων Ἀτδῦ. 5: ἐξείλατό) ἐξείλετο 4) 16, 29 γαμξρῳ] τω τοένθέερω 9, γό, ΙΟ7. Αἰα. Ἔ ατον ἴς,ι ἘῸΝ ς 2) 729 

32) 52, 57. 645) 737.74ν 7859 84) 128, 1320, 134. ΑἸ4, (Αι. Νὶς. ῬΏ1ο 128. (ομρὶ. ΑἸά. (ὑορῖ. δ΄᾽αν, (δοῦν. Αγπ). σ. αἰϊΐΐαυς, Ασπη). Ἑά. 

Ι. ς. Ογτγ. ΑἹ, Ρᾶστε ΡΓΠηΔ, 92. με] ἡμὰς ὅ2. χειρὸς] μαᾶχαίι- Ἔ τάδι ἴῃ σπαγδέϊ, πηποῦθ ΑἸδχ. παν]α)] κα τῶ. 72. 1τοϑ. Κζυ- 

ρας ἴῃ οἤαγαέζ. μυΐμοτε Δίεχ »παπίῤι  Ασῃν. τ. αἰϊΐΐφας, Ατῃ. Ἐὰ ριος 1} ὁ Κυρ. Οντγ, ΑἹ, 3, μαιῖε ῥυὶπ)ᾶ, 92 τῷ Φαρ.}] αὶ τῷ 84. 



Ε “ 
ἀπαῷ 

ΚΕΦ. ΧΥΊΠ. 
᾿ ,» ὦ » 9 δ “ 3... “2 ἙΝ 7 ᾽ “ . . » “ «“᾽ 

γόμενον αὐτοῖς ἐν τῇ ὁδῳ, χαὶ ὅτι ἐξείλατο αὐτὲς Κύριος ἐχ χειρὸς ὥχραὼω, χαὶ ἐκ χειρὸς τῶν 

14. 

15. 

΄ Α ᾿Ὗ φ ζ΄ Φφ ϑ ’ » ϑχῶ 

“πάντας τοὺς Θεοὺς ἐγεχεν τἄτου, ὁτι ἐπέσεντο αὑτοῖς. 

Ο Δ Ο Σ. 

. Αἰγυπτίων. ᾿Ἐξέςη δὲ Ιοϑὸρ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἐποίησεν αὐτοῖς Κύριος, ὅτι ἐξείλαο 

αὐτοὺς ἐχ χειρὸς Αἰγυπτίων, χαὶ ἐχ χειρὸς Φαραώ. 
3 ΄ 9 Ὰ, 3 Ὁ" 49 ’ Ημμ». » ξ΄ 

, ἐξείλατο αὐτὰς ἐκ χειρὸς Αἰγυπ]ΐων χαὶ ἐκ χειρὸς Φαραώ. 

Καὶ εἶπεν ᾿Ιοϑὸρ, εὐλογητὸς Κύριος, ὅτι 

Καὶ ἔλαδεν Ἰοθὸρ ὁ γαμδρὸς Μωυσῆ 
ὁλοχαυτώματα χαὶ ϑυσίας τῷ Θεῷ" «παρεγένετο δὲ ᾿Ααρὼν χαὶ πάντες οἱ πορεσξύτεροι Ισραὴλ 
συμφαγεῖν ἄρτον μετὰ τοῦ γαμδροῦ Μωυσῆ ἐναν)ίον τῇ Θεοῦ. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν ἐπαύριον 

΄ φ0 , Ν ’΄ ΄ Ἧ ἰωὲ ε Ν ἰον ΣΝ Ὁ“ », 

συνεχάϑισε Μωυσῆς χρίνγειν τὸν λαόν' ππαρειςἥχει δὲ σᾶς ὁ λαὸς Μωυσῇ ἀπὸ πρωΐϑεν ἕως δεί-- 

λῆς. Καὶ ἰδὼν Ιοϑὸρ πάντα ὅσα ποιεῖ τῷ λαῷ, λέγει, τί τῶτο ὃ σὺ ποιεῖς τῷ λαῷ ; διατί 
σὺ χάϑησαι μόνος, πτᾶς δὲ ὁ λαὸς παρέςηχέ σοι ἀπὸ πρωΐϑεν ἕως δείλης ; Καὶ λέγει Μωυσῆς 

ς 

ν τασι)] ΑΝ]. Χ, 14, τς, τό, 18, τῷ, 2 ζ) 20, 30, 32) 52, 53, 54) ςζ» 

Ἰ 
φ. 

ξό, ς7, ς8, 9, 64, 71, 72) 73» 74. 7Ὁν 27ν 78, 8ς, τού, 118, 128, 
110, 121, 134. Οοπιρὶ. Δ]4. Αἴεχ. (δι. Νις. Ἄγαρ. 1. 2. 3. διαν. 

Οὔτογ. Αστῃ. 1. αἰΐΐᾳυς. Ασγηϊ. Εά. ἕνεκεν τοῦ 1σρ.} ἐνεκ. των 
υἱὼν τοῦ ἴσρ. το. ἥς, ΠΙΗ φυοὰ κα τοῦ, το8. ἕνεκα τοῦ Ισρ. Ογτ. 
Ἀ1.1. ς. αὐτοῖς] α Οευγ. χαὶ ὕτι} χαι ὡς 58,2. αδας 

εὐπὶ 144. ἢν οσοτησιαῖς τού. ἐξείλατο) ἐξειλετο 14.) 16, 18, 2 Ὁ» 

32, 52. 54. 64, 72, 73» 765) 77, 84.) 128, 130. 131, 134. ΑἸά. Οδζ, 
Νίς, Ουγ. Δ]. 1. ο.. ἐξνλετο 7ς. αὐτοὺς Κύρ. ἐκ χ. Φ.} Κυρ. 
αντοὺς ἐχ χ. Φ. ς.. 84. αὐτι εχ χ. ᾧ. Κυρ. 121. ἀντ. Κυρ. ο Θεὸς 

ἐκ χ. Φ. γό. ἰκ χ. Φ.--αἰγ.] α Βξς εἴ υ ἰἰ5 ἰηϊειαςεη Ἅ1|, 
89, ςζ) 0, 71. (ορῖ. Αγὰδ. 1.2.3. Δπη. 1. δ᾽ΐἴψυς. Ατπι. Εα. 

Φαραὼ) τῶν Αἰγυπτίων 30, 81.) 120) 131. Φαρω 10. τῶν Αἰγ.} 
Φαραω 30, ὃς. 129, 111. α τῶν ς. ΑἸά. ἐχ χεῖρ. τῶν Αἰγ.-τ 
ἐκ χειρ. Φαραώ ἴῃ ςοπὶ. 9] α ροϊιεήια εἰ αυα ἢ! 5 ἰηϊετ]λοςηι ς 1. 

Ηλδυϊι ἔοτῖε (εχ, υἱὐ εἴ 811 μαρυσπιηῖ, ἐκ χειρ. Φαραὼ ἴῃ υἴτοαιε 
Ἰοςο. 

ΙΧ. Ἐξίέςη δὲ) εἰ οὐβω;κ!» Οτοτζ. Ατσπι. τ. αἷϊψις. Ασγηι. Ἐά. 
᾿Ιοϑὸρ} Ιοϑὼρ γ2. (οπιρὶ. ωθὼρ ΑΙά. Ιωϑὺρ )ς. ὁ ᾿Ἰοϑὸρ Ογτ. 
ΑΙ. ἱ, ρας ργιππᾶ, 92. τον. στη. τ. δΐφυς. Αγτη. ΕἘά, πᾶσι) 
α 118. ἐποίησ. αὖτ. Κύρ.] , τοό. ,α Κύριος )ς. ἐπ. Κυρ. αν- 

᾿σοΙς ΧΙ], Χ, τη τς, τό, 18, Ἂς, ς7, 48, 9, 64, 72, 73, 78, 84. 8ς, 

το, 131. 13ς. ΑἸ, Αἰεχ. δῖ, Νίς. Οϑοτς. ἐπ. αὐτοὺς Κύρ. 
(ὐγτ. Α1.1. ᾿ς. Μκεὴ οπιίπμε ἐπσε 41. ὅ5Κ3δν. Οἴτορ. ὅτι} χαι 
οτι 1οϑ. (᾿οπιρὶ. Αστῃ. τ. αἰΐφις Ατῃ. Ἐά. ,.ὄ Βος εὐπὶ ἴ44. ἴῃ 
εοπιπιᾶῖς 1οὔ. ἐξείλατο) ἐξείλετο ἃς, ς2, (4, 57, 64, 78, 130, 
131, 114. ΑἰΙά. (ας. Νὶς. γε ΑἹ. 1. ς. ἐξηλετο ᾽ς. αὐτοὺς] 
αὐτοῖς ((ς) 11, 128. τὸν λαὸν αντου 14, 78, 1οϑ, 12. - Κυ- 

οιος τς, 58, 74. 1:8, 134. (οπιρί. ΑἸά. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. δίαν, 

Μοίᾳῳ. τ ἰάεπι ἔιρετ γδίυγαπι )ς.  ἰάεπι, (οἀ υπςοὶς ἱποϊυΐωπι, 
Αἰεχ. δονείνωι ἰδίας διαν. Οἶτος, ἐκ χειρὸς 1] απὸ τῆς χει- 
ῥὸς τιοΒ. ατὸ χειρος 7ζς. « παπίδα, Ἄγῃηι. 1. αἴαυς. Αστῃ. Εὰ. 
Αἰγυπτίων) των Αἰγ. Χ, 16, 18, 29» 32, 57, 73», 77» 108, 120) 111. 
ΑΙά4. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. Απῃ. 1. δἱαυε. πῃ. ΕἘά. Φαραω (ςό. 
ἶκ χειρὸς 2") απο τῆς χειρος τοϑ8. εχ χείρων 32. γῆι. 1. αἰϊβαιε. 
Ἅπη. Εα. Φαρ.} των Αἰγνπτιὼν τό. Φαραώ-----Φαραώ ἴῃ 

ςοπι. 10] α αἰϊεταῖγ, εἴ φυς 115 ἰηϊετ]αςεηῖ γό. 
Χ. ᾿109ὺ2] α τοό. [Ιοϑὰὼρ γ2. Οοπιρί. ἴωθορ )ς. ᾿Ιωϑὼρ 

ΑΙ4. ὅτι) ος 71) 72γ 74,75» τού, 107. 131) 134. ϑίαν. Οἴἶτοξ. 
Αταῦ. 1. 2. Οεογρ. ἄσῃι τ. αἰΐίφυς Αγηὶ Εὰ. ὥς ἰπ ἰεχῖι, (δὰ οτι 
ἷπ τρᾶγς. 8ς. ἧς ἴῃ ἴεχαι, σὰ οτὶ ΠΊΔΓρΟ τλῆ με πιᾶ, 110. ἐξεί- 
λατο) ἐξειλιτο 16, 19, 2ζ,) 32) ς2) 54) 72) 74, 84, τού, το}, 128, 
130, 131. ΑἸά, (δι. Νῖς. Ογτζ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρτίπιδ, 92. εξηλετο ᾽ς. 
Ἔ 23δὲ Οεοτν. αὐτὰς} υμας τς. τὸν λαὸν αὐτου ὟἾΙΙ, Χ, τό, 

18, 10) 25) 20, 42) 43) 64 66, 97, 58, ζ9, 64» 72, 73» 74. 78» 77.» 
8:2, 84, 8ς, τού, 107, 118, 128, 130.) 1317)134. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

(αι. Νὶς. (ορῖ. Αγδὺ. 3. δίαν. Μοίᾳ. σεοῖζ. ροραΐμιε ϑίδν. Οἵὐ- 
[τος ἐκ χεῖρ. τ᾿ -οἰκ χειρ. 2.] α αἰϊεγιῖγα εἴ αυα ἰἷὶς ἱπιετγδοςαῖ 
τοῦ. ἐκ χιωρὸς 12] ἀπὸ τῆς χειρὸς τ9γ) 118. «ε παπίδιε Ατῃ. 1. 

αἰΐφυε. Απι. Εάὰ. Αἰγυπτ.} Φαραω )ς. τὼν Αἰγ. 19, 29» 53» 
ςό, ς8, 72, 82, 131. Οοπιρὶ, ΑΙά. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Ασπι. σ. καὶ 
ἐκ χ. Φαρ.) . 7γ1. Ατῦ. 3. ἱκ χειρὸς 2] α 73. 1οό. ἀπὸ τὴς 
“ε|ρ. 10.113. «πακίδα; Αττὰ. 1. αἰΐφυς. Αγαι. Ἑὰ. Φαραω) 
τῶν Αἰγυπτίων ς. -Ἐ φαὶ ᾿ἰδεγανὶ ῥορκίκπε ἐκ σία ἘΣ γρέίογεπε 
Αγαῦ. τ. “-Ἐ εδάειῃ, "ἢ φυιοά , φω2) ΑΥΙΔΌ. 2. Ἐ δεπεάιίῶκ εβὶ )ο- 

μεἰπιγ) φμὶ ετὶρνὶ ρορμίμπε ἐς σιαπε ἘΚ γρείογαπε Αἴτὰ. τ. -Ἐ φκοσ 

ἐγίρμὶ ξοβείωμε ἐπ πίαπ ΚἘρ  ρίίογμπε ἈπΏςξηὶ Οὐοαϊςες αἰἰᾳυϊ. ΑἸ. 
Ἑὰ. 

ΧΙ. Νῦν] εἰ πυπε ἈγλῦΌ. 1. 2. 

ὁ Κυριος 18. παρα] ἱπίεγ (ορξ. Θεοὺς] ἐχϑιροὺς (Ως) ς4 
ἕνεκεν} α δος οἰπι 44. ἱπ Ποτηπηδῖς το6. εἰ φγαι!ία Αταῦ. 1. 2. 
ὅτι} α 111. Αγαδ. ᾿. 2. διδεῖ ἰπ οἰιαγδς, τηΐπογε ΑἹεχ. ἐπί- 
ϑέεντο] ἐπεϑέτο γι, γ4,) 73. 84, 134. 

ΧΗ. Καὶ ἕλαξβ.} ἐλαξεν δε Ν]]. Ἰοϑὸρ] Ιοϑωρ 72, 130. 
Οοπιρί. Ιωϑὸρ )ς. ᾿Ιωϑὼρ ΑἸά, ὁ γαμξο. Μ.] α γ1, τού. 
α ὁ Ογν. ΑἹ. ἵν ματῖς ῥείπιδ, 92. οαγρϑερος Μ. το, γό, το). ΑΙά, 
Μωυσὴ 15] ρῥεαιητῖς ἀστϊουΐαηι Οεοτς. ὁλοκαυτώματα] ολο- 

καυτωμα τ08. ϑυσίας} ϑυσιαν 72. τῷ Θεῷ] τῷ Κυρίῳ Ογτε. 
ΑΙ. ἱ, ρας ρει, 93, ἴςὰ ἰδ υὐ Ναῖ. εἰ ἐκκτ ἐ]Ἰα 2 .ο (ορῖ, 
εἰ εἰενανὶε “4 1. Αταδ. 1. κα δῖαν. Οἴτοζ. τ αρεγένετο} πα- 
βέγινοντο Χ, 14. τό, 18,2 ς,) 30, 32, 52) 44) 57» 64) 72» 73») 74) 76» 
γη8, 84. 134. (δῖ, Νὶς. Ογτ. Α]. 1, ρατῖς ρεῖπια, 92. εἰ φγοίζεδὲ μπε 

Αγπι. 1. αἰΐφιε. Αστῃ. Ἐά. ταρεγέγονεν Ογγ. ΑἹ. ὁ), ματῖε ῥγπιᾶ, 
94, [οὰ αἴϊτογ δ], ᾿Λαρὼν] καὶ Ααρ. ΝΊΙ, Χ, 14, 15, 16, 18, 
10) 2ς, 30, 32, 54) 59, 6. 73, 74) γό, 78, 84). 130, 131,).134. ΑΙεχ, 
(ει. Νὶς. Αὐξ ΜΜο: ἐρ “ἄανονη Αταν. 1. αἰϊΐφψυς. Αττῃ. Ἑά, 

σαντες) α 72. οἱ τρισδ. Ἶσρ.} α οἱ γ3. ,, Ἰσραὴλ ς3, (6, 
118, 129. συμφαγεῖν)] τον συμφαγ. 435 ςό, 12. Οοπιρὶ. (συν- 
φαγειν, πὰ συν εἰξ ἴωριὰ ἰἰπεδηι, ΠῚ φαγεῖν Χ, 14) τό, 18, Ὡς, 

20, 53) 54» 55» ς7ν 505) 64, 71, 73, 76, 78, 130. Αἰεχ. Αὐς. ἀἄρ- 
τον} αρτοὺς 14) τό, 32, ς2,) ς7,) 7). ΟὯξ. Νῖς. μετὰ τοῦ γ. Μ.} 
μετ᾽ αντου 71.) τού, 107. γαμϑρ8] πενϑέερου (9, γ6ό. ΑΙἰά. τὰ 
Θεον] δονιϊνὶ Αστιν. τ. δΐφυς. Ασαι. Εά. 

ΧΙ. Καὶ ἐγίνετο) πιᾶῖρο καὶ ἐγένοντο (ῇς, (δὰ ἱπ τεχῖυ υἱ ΝΑ.) 
ς7. ἐπαύριον] αὐβιον )ς,) τι8. συνεχαϑισε}) ἐχαϑισε ς 1. 
Ριατατῖς ὦ, Οεοτζ. Μωυσῆς) Ἐ μίκε Αταῦ. 1. 2. νειν} 

χρινα! 75. αρειρῆκ. δὶ] καὶ πσαρεγνρκει (Ώς) τό. Θεοῖς. Αππη. τ. 
αἰἴΐφυς. Απῃ. Ἑά, πὰς ὁ λ. Μ.] Μ. τας ολ. ἐς. δῖλν. Μοΐ. 
ὁ λ. πὰς Μ. Ογτε. ΑΙ. ;, ρατῖε ρείπιδ, 92. ὁ λαὸς] ρορμίκε εἰγοιΐο 
Ἀπη. τ. αἴΐᾳυε. Αππ. Ἐά., πρωΐϑεν] τῦρων τς, 19, ἃς, 32, ζ2, 
ς,, ἐς, ς8, γ2,ς. Οἱ. Νίς. δείλης) ἐσπερας Υ]Ι, Χ, τ4, ες, 

16, 10, 19, 2ζ,) 29, 30, 32, ς2, 53) (4, ((, (6, ς7) ς8, (9, ό4, 7» 
72) 74γ). 74. 76, γ8, 82, 83, 84, ὃς, τού, 107, 118, 129, 130) 131» 

134. (ομρί. ΑΙά. ΑἸεχ. δι. Νίς. Ογε. ΑἹ. 1. ς. εἰ αἰϊδὶ, Οορι. 
δϑίδυ. 

ΧΙΝ. Καὶ ἰδὼν] καὶ εἰδὼν Ὑ11. δὼν δὲ γ1. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς 
Ῥιυΐπιδ, 92. δῖαν. α καὶ Οεοζγ. Ἰοϑὸρ] Ιοϑὼρ γ2. Οοιρρὶ. 
Ῥαιιδίς. ἰϊ,681. Ιωϑὸρ )ς. Ιωθὼρ ΑἸά. ο [οϑορ 84. (εὲν εἴας 
7οιήον δῖαν. Οἴζγοχ. τονε") ἐποιεὶ Ψ]1, Χ, τς, τό, 18, 19, 2ζς, 

29. 30, 2, ςς) ς7) 49), 64, 71) 227) 74) 74) 76») 77, 78, 84) τού, 
1οϑ, 118, 130, 1321) 134. Οορί. ΑἸά. ΑἸεχ. ὅδι, Νῖίς. ᾿αγηαΐίς. 

ἰ. ς. δίαν. Θεοῦ. Ατπῃ. 1. αἰΐφις. Αγπὶ. Ἑὰ. ἔς εχ ςοττ. ς4. 
ἐποίησε ὑτπηο ς4-. ἢς Ογε. Αἱ. 1. ς. λαῷ 15) Ἔ ὑὲ Οεοτρ. 
λέγε!) καὶ λεγει τς. Οορί. δ(αν. Οὗἶτοσ. δος. Ασπὶ. σ᾿. αἰϊίαυς. 
Ἀπη. ΕἘά. -Ἐ αὐτὼ 19, ς3, ςό, 129. Οοπιρί. Οορι. Οεοσζ. τί 
τοῦτο] τι τορημα τουτο τς, 72. Ατγηῖ. 1. αἰϊΐϊφυς. Αἰτη. Εά, τι τὰτο 
ρῆμα τουτὸ (ἢς) 128. {υρταίςτίρε. τπδῆυ τεσεριϊ τὶ τὸ ρήμα 130. 
Ἀεςερ [υἷε ἱπυς Αφυΐ νεγῆο. δ] ὠ ((ς) )ς. κ 19, 108. 
Ταπιδῖς. 1. ς. Οεοτζ. σὺ 13]. Οεοῖζ. τῷ λαῷ 2] -Ἐ ἀεὶς 
Οδοῖζ.  δλὲιατί) ρεαπιίπυης εἰ Αταρ. 1.2. σὺ 25] ,,)ς. ΑΙά, 
κάϑησαι} καθισαι 29, ς9ς.« καϑες (3. τὰς δὲ ὁ λ.] καὶ σας ο 
λ. τού. Ἰθαπιλίς. 1. ς. δϊλν. Οἷξοξ. ἀπῇ. :. αἰΐφυςε. Αγω. Ἑἀ. 
αό 131, Ο γε. ΑἹ. 1. ̓ ς. κα δὲ Θεοῖς. ταρίςηκί) ταρειξήκει 75, 
τού, 107. πρωΐϑὲ»} ρῶς 14). 14) τό, 20, ς8, ξ4) ς 8, 66, ξ 7), 

8, ὅ4, 72, γ45) 75» 77. 78, τού, 107, 130, 134. ΟὐὈπιρὶ. ΑἸεχ, 
Ολι. Νῖς. Τραπμδίς. 1. ς. δείλης} δειλινης 9. ἐσπερας ὙΠ], 

49 

ἔγνων} ἐγνω γ6. Κύριος] 

Νὺν ἔγνων ὅτι μέγας Κύριος ππαρὰ 

Μ“Ἵ] 

τῆς ΠΣ 
““. , 



βεφῷ 
βαπᾷ 

τῷ γαμδρῳ, ὅ ὅτι παραγίνεται “ρός με ὁ λαὸς ἐχζητησαι κρίσιν παρὰ τῷ Θεδ. 

Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. ΧΥΠΠ. 

Ὅταν γὰρ γέ- 

νῆϊαι αὐτοῖς ἀντιλογία, χαὶ ἔλσωσι σρός με; διακρίνω ἕ ἕχαςον, καὶ συμξιδάζω αὐτοὺς τὰ τον. 

τάγματα τοῦ Θεοῦ χαὶ τὸν γόμον αὐτοῦ. 

“ποιεῖς τὸ ἔημα τϑτο. 

λύγας αὐτῶν πρὸς τὸν Θεόν. 

Εἶπε δὲ ὁ γαμδρὸς, Μωυσῇ πρὸς αὐτὸν, ὃΧχ ὀρθῶς σὺ 

Φϑορᾷ χαταφϑαρήση ἀγυπομονήτω χαὶ σὺ, χαὶ πτᾶς ὁ λαὸς ὅτος, ὅς ἐς! 
ν » ΄ Ν ει" τοις τ ΄ “ ν 2 

μεϊὰ σδ' βαρύ σοι τὸ ῥημα τοῦτο" ἃ δυνήσῃ “ποιεῖν σὺ μόνος. 
΄ ν»ν» ε Ν ῪἿῃ ἰ ’ ΗΝ “ ὩΣ ν ὮΣ ΝΝ ἃ Ν, 3 ᾽ἤ Ν 

λεύσω σοι, χαὶ ἔςαι ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ" γίνου σὺ τῷ λαῷ τὰ πρὸς τὸν Θεὸν, χαὶ ἀγοίσεις τοὺς 

Νὺν ὃν ἄχκεσόν μδ, χαὶ συμξε- 

“Ἂ 4 3 ἰδ Ν, ΄ κῃ ἣ ἯΝ Ν ΄ 

Καὶ διαμαρτύρη αὐτοῖς τὰ ππροστάγματα τῇ Θεδ, χαὶ τὸν νόμον 
αὐτοῦ, χαὶ σημανεῖς αὐτοῖς τὰς ὁδοὺς ἐν αἷς πορεύσονται ἐν αὐταῖς, χαὶ τὰ ἔργα ἃ “ποιήσουσι. 

Καὶ σὺ σεαυτῷ σχέψαι ἀπὸ “πάντος τοῦ λαδ ἄνδρας δυνατὰς, ϑεοσεξεῖς, ἄνδρας διχαιδς, μισᾶν- 

τὰς ὑπερηφανίαν, χαὶ χαταςἤσεις ἐπ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους χαὶ πεντηκοντάρχες 

χαὶ δεκαδάρχους. Καὶ χρινοῦσι, τὸν λαὸν σᾶσαν ὥραν τὸ. δὲ ῥῆμα τὸ ὑπέρογχον ἀγοίσουσιν 

ἐπὶ σέ" τὰ δὲ βραχέα τῶν χριμάτων χρινᾶσιν αὐτοί: χαὶ ; χεφιοῦσιν ἀπὸ σδ, χαὶ συναγτιλήψον-: 

53) 72. (ορῖ. ϑδἴαν. 
131. 

ΧΝν. Καὶ λέγει] χαὶ απεκρινᾶτο τού. 

ἐπι δίδν. ἡ χαὶ Ὁεοῖσ. τῷ γαμξρῳ] Ροπὶς απίς Μωυσης 

οι. τω πσενβερω 59. γ6. ΑἸά. -Ἐ αὐτοῦ τς, 19, 30, ς3» 71) 

727) τοϑ. Οοτηρὶ. Πλαπιαῖς. ἰϊ, 681. ΑΥΔΡ. τ... (ορῖ. Οεδογρ. Αττη. 1. 

αἰίχυς. Ατη. Εὰ, -Ἐ ἰάδπι ἴθ σμαγδέζ, πποῦθ Αἶθχ α τού, 1ο7. 

παραγίνεται!) παράγενεται 74. πρὸς με ὁ λ.] ὁ Δ. προς με τό, 
237 53) 82, 8ζ) 128, 129, 11:1. ΑἸά. Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖς ὑγπΊᾶ, 92. 

δίαν. Απ. 1. δἰίαυε. Ασηι Ἐά. πρ. ἐμέο Δ. 74) 84, 134- κ πρός 

με Ὠλατηδίς. 1. θὃ. ρορμῖμε ἡϊς αεἰ σιε Οδοτρ. ἐκδητῆσα!) ἐχφεὶ- 

γῶιες δίαν. Οἴτορ. τοῦ Θεοῦ] του Κυριου ςς. τῶ Θεὼ τι. 
Δοριῖμο ἰὰ ὯπῸ ἴοςο, (δὰ δἰδὶ 2 εο, 1αςὶΐ,. (ὐαἰατῖτ. κ᾽ τοῦ ΟΥγγ. 

ΑΙ. 1. ς. 

ΧΝῚ. Ὅταν γὰρ] ἐπειδὰν γὰρ Ῥ ΐο ἱ, 163. 
ὃν δι, κα γὰρ Αὐρ. Ατπι. 1. δἰἴψυς. Αττῃ. Εά. 
νεται Ὠαπιδίς. 1. ς. αὐτοῖς] ἐπ πιραῖϊο ἐἰονωα Ο ορῖ. 

α καὶ Αγϑδ. :. 2. Θδοῦρ. Ασῃν. σ. αἰΐχυβ. Αὐτη. Ἑάὰ. ἔλϑωσι] 
εἰσελθωσι ΝἼΙ, .ς9ς. τροσελϑωσι 19) 1.8. φεπίμπὶ ΑΥΔΌ. 1. 2. 
διακρίνω] Ἀρινὼ 19. διακρινῶ 11, ςς. ῬΏΪΟ ]. ς. αὐ γμς ἰΐσαπι Αταῦ. 
1.2. Ῥγατηϊκυης εἰ εοῦσ. Αστη. 1. δἰαυε. Ατπὶ. Ἑά. 
ζω] συμξιξασω 130. Ῥμ1ο].ς. αὐτοὺς} αὐτοῖς 14, 16, 10, 25, 32) 
52) 737) 779 1οῦ, 130. αντου (Πς) 18. εχαρον ἰπ τεχῖι, {εἀ αὐτους 
ἴῃ ΠΊΔΓΡ. ΠΔΠῚ [14 (εἰ απίίχυα, ΝΠ. , ς8. ῬΠΠο ]. ς. τὰ 

τοροστάγμ.} καὶ τὰ πσροσταγμ. 72. καὶ τὸν νόμ.] κατα τον νομ. 
14. νεπιηῖ αὐδῇ καὶ τὰ δικαιώματα ἴῃ Οἴαςο διε, Ατιπθηὶ (ο- 

ὅς ἰδ τῆδτσ. 97. ὥς ἴῃ τηΔγσ, ὈΥΠΊΔ ΠΊΔΠΙ 

ἄχ Αὐσ. ἀεὶ} ἀπ- 

λϑῃῳ 
χαὶ ὁταν Ὠατηδίς. 

γένηται] γί- 
καὶ ἔλθ.] 

συμξιξα- 

ἀΐςες μαι ὰ ραυοὶ. αὐτοῦ) κα 72. 

ΧΥ]]. Εἶπε δὲ] χαὶ εἰπὲν το) τοβΒ. ΑτπΊ. τ. 4[11χυ6. Ασηι. Εά. 
α δὲ Οεοτύ. 

τού, 16 5, τοῦ. 

ὅ γ «μέρ .7 [οϑὲ 0ρ 0 Ὑ. ἐς 290. Ὁ Ιοϑορ [αηἴι1ΠῈ 71, 

τοϑωρ ἴοι έτη 10. “ερος ζ0, "δ. ΑἸά. ωυ- 

τῷ Νωυση (ΟπῊΡ]. κ 19,2 719 1ού, τογ. 

αὐτὸν) α τοῦ, τοῦ, 1τοϑ. Αταδ. 1. 2. ὁρβ. 
ἰ 

ο τῦεὺν 

σἢ] πρὸς Μωυσην τοϑ. 

πρὺς προς “Μωυσην 10. 
᾿ τὰ ΛΘ α, 6 σἕξο (ἢ) 5 ' σὺ τῷ. τὸὰἼ Ρ. τᾶτο! ορζως τὸ ρ. 0 σὺ τὸῖ. τῶτο (10) 72. γεδίμηι ΟΣ μοὶ 

᾿ 

Ρ Ὁ ᾽ γ᾽ . ᾿ ".ε - - 

φμοά ἐπὶ ζαεὶς ἔος Αττηθὴὶ (οάϊςς5 αἰ υϊ, Ασπη. Ἐά. ορϑως τὸ ρημα 
Ὰ δὰ ἣν" 

τούτο ο σὺ σοιέὶς τς. ᾿ϑαπιαίς, ἢν 681. κ σὺ τοοιεῖς τῷ. ,ασυ 118. 
- Ά ἃ .“» ΄“ ν᾿ εσ: Ἰῶν ᾽ 

Ἀπ. τ. , τοῦτο Αἰ. 1. τὸ ῥήμαᾳ τουτος-τὸ ρημῶ τοῦτο 1Π 

(ΟΠ). 18} καὶ αἰϊογυῖγα εἴ ηι185 115 ἱπίεγδοεπι τοῦ, Οὐτ, ΑΪ, 1, Ραστα ρτὶ- 

πᾶ, 92. 
Ὁ οἷ 

ΧΝΊΠ. Φϑορο] φϑ. 

οἴαν. Οἤτοσ. Ρ 

ῪᾺ ᾿᾽ ᾽ ᾿ 
Ἃ -- ζι Ὁ ᾿ -- ᾿ Ἂ ν»»,» “ ὦ γαρ 7. ᾧΦ΄. σὺ 72. ῬΥΖΘΤΏΓΕΙ δίς ΘΉ 121 

Ἂ 

. . ᾽ “ 

ΓΤ ΕΙΣ εἰ Αγαῦ. 3. χκαϊαῷ- 

γ (ΟἹ ἴ, ἐεἴὲ- 

Αἴ. Εά. 

χράτον εἶ (σεοῖνσ, 

ως »Ξ Ὗ 7,9: 
Ἀν χρη σῪ .] Γηᾶγρὸ χαταφαρυησετοαι Ἀ.. ἼΟΥ ὧ αι ραδενὶ 

μὰ μ Θεοτρ. 

΄ί οἰ, ί 

τ 
υγήτῳ  ανυπομονῆτον 20. υπονοητω ([ς) ςς. 

7αλχανὶς Αταῦ. 3. Ἄττῃ. 1. ὠνυ- Αἰ 46. 

ανυπονοητ ζ0, 

ΙΟΥ. ΑἸοχ. λα 14) τό, 2 5; 2, δ, 567, ζὃ, 64, 737 71} γὃ, 94) 130. 

(ας. Νίο. δ.δν. Οὐἷἶγοσ. κα ἴῃ ἴδχυ, 1εἀ παῦεῖ τπάγρο, ἵΝ 11. 

σὺ} κα καὶ 109 52, 1τοϑ. Αυὐδῦ. δι᾽ : ΄ας] αὶ (ὐςφογρ. ὃ λαὸς] 

ΑἸδχ. 

“; 
ϊ Αγπι. Εαὰ. ὡς ἐς!) ὁ ἔςιὶ Ἰλαιηαίς. ἰἱ, 

᾿Ἶ 

χαι 

“ Ἀῃ . ᾿ 

ΞΤΌΦ] α 20, 84. Αγη). 1. 

ὁδι. 

Ατὴ. ᾿- μετα σου μετὰ σου ἴῃ ςΟΙ,. ι0] α αἰζογαῖγα οἵ 4185 115 

Ἰητεγίαοεης 11]. ροῆΥ 

ποῖ ΑἸοχ. βαρ οὐ Ὁ 

Ἐ σφοδρὰ Ροῖϊ σοι γς. 
. -᾿ 

δυν.] 

Ροπληΐ ῶντο 

[- σου Ὁποὶβ Ἰπο]υ , ΑἸ 4116. 
Ἂ ΄“.ὦ 

Ξ ᾿ ᾽Υ͂ . 

μετῶ σοὺ ᾿ Ζιδι 

ΘΔ οἵ ἐν» Ὁ 15 ᾿πίοσισοθηῖ αῦσδξ 1 σΠαχγδάξζ. πλ]- 

δ)“ 

ττ 
] βαρήσε εἰ Τ. β' Τ. 

ΡΥ Ιηΐ {0711 Ἢ ἈΑτγαῦ. 1. 2 

ϑίαν. Οἰΐϊζοσ. 

(ῆς) κς 
ἐ "1 

ΛΔ 71. 

ἈΑνγδΌ. 1. 2. 

14.) τό; 25, 

ἡ. (ἰδἵ. δ 1ς. 

εἰ πὸ αἰεὶ: ποιεῖν συ] ἰηΐοτ- 

»" “ »Ἅν “4 “»ἭἩὮ᾿ »Ἢἤ 5 “4 δ“ ν» »" ὧν Ὁ ο, 

10, δ Δ ΤῊΝ" 3) ρῶν δ 4. ἐὺ, 

τού, 1οΟ7, 1305) 131) 13 ἰηϊεγρομὶς τάφπ (Ὁ Χ εἰ ἴῃ 

οἰμιαγαξξ. πιπογε Αἰεχ. ἱπιίεγροηϊς αὐτὸς 32. κα σὺ γ2. Ατη. 1. αἷϊι- 
416. Αγπη. Ἑά. ἐμ ἐἰμαά ἕπεεις Οὐεοτα. 

ΧΙΧ. Νὺν ὅν] α οὖν 120. Θεοῖσ. νῦν δὲ Ογτ. ΑἹ. 1, ρᾶγῖε ρτὶ- 
ταᾶ, 92. 8ιαν. Οἶτορσ. Ατπὶ. σ. αἰῆψαβ. Ασα. Ἑά. μον] ἐμοῦ 

1 συμβουλεύσω] συμξουλενω τό. ΑΙά. καὶ ἔςαι) κα καὶ 

δῖαν. Οἴἶζορ. ὁ Θεὸς} Ἔ μρς ΑΥΔΌ. 1. 2. γίνου σὺ] α σὺ γ6. 

γίνου σοι ς2. τὰ τρὸς τὸν Θεὸν] τὰ πρὸς τὸν λαὸν (ἢς) γό. 
κα τὰ Οορῖ. Αταῦ. 3. πρὸς τὸν Θεὸν τ" --ρὸς τὸν Θεὸν 29] α αἷ- 
τεγυῖγα εἴ 406 115 ἰη(εδοσηῖΐ 19. 52) 752. κα δδάεπη, (δὰ {υρρίεπῦιῦ 

ὩΠοῖΝ ἱποϊυίᾳ, (καῖ. Νὶς. ἀνοίσεις) -1- τε Αστη. σ. αἰϊίψιθ. Αστη. 

Εα. αὐτῶν} 8. 

ΧΧ. Καὶ διαμ. αὐτ.} α ζ3. αὐτοῖς 13} αὐτοὺς ζ9. καὶ 

σημαν.} α καὶ Οεοτζρ. τὰς ὁδοὺς} -Ἐ οἶκε ϑ8ἴαν. ττορεύσον- 

ται) τορευονται τοῦ. ἐν αὐταῖς} κ71. δῖαν. Οεοῦσ. Αὐπ. 1. 

αἰηυς. Ατπι. ΕἘά. -Ἑ τὰς οδους ῥτίτπο, [δὰ ἐγαπῖ εγαία ροίϊελ, 7 ς- 
καὶ τὰ ἔργα) κατα τὰ ἐργὰ ς3. οβέγα οππία (ορῖ. 

Αγαῦδ. 2. ποιήσουσ!) ποιουσι ς3. 
ογιπὶς βορκμίως Ατδὺ. 4. 

ΧΧΙ. Καὶ σὺ] καὶ σὺ δὲ 32. 

ΩΤ: οῥέγ 

ποιήσωσι 18, 7ζ. αεϊεῖ 

ἐμ πίοι δῖαν. ΜΙοίαά. Ἂδείμας ἐκ 
Αταῦ. 1. 2. σεαυτῷ} κα τς» 58. σχέψ»ι] αποσκεψαι 10, 1οϑ. 
ἐπισκεψαι τι8. εἰϊρε Δταῦ. 1. 2. τοῦ λαξ] κα τοῦ 20. 
δοας δυνατ.Ἷ καταςησαι δὲ ανδο. δυν. 30. δυνατοὺς ᾽ς. δυνα- 

τοὺς---ὐπερηφανίαν] δικαίους, καὶ μισουντας ὑπερηφανίαν, δυνατους, 

ϑεοσεξεις, τού, το. ϑεοσεξεῖς} καὶ Θεοσεξ, 19, 3) τό, 129. 
Οοιηρῖ. ΑΙά. φοξδουμενες τὸν Θεὸν )ς. 85ϊδν. Μοίᾳ. πηᾶγρο φοξεμ. 

τον Θ. 58. οὐδὸς ρίος Οεοσρ. ἄνδρας δικαιοὺς} α ἄνδρας Ὁλ- 
τηδίς. ἰϊ, 68:1.  φιὶ ἡἑἔποπὶ εμρα ΑΥΑῸ. 4. μισοῦντ. ὑπερηῷ.] 

ν 
ἂν- 

καὶ μισουντ. ὑπερηῷ. 745) 76) 84) 134. δἷαν. Οἴἶτοσ. φωὶ αυεν απίμν 

γα Ομ ῊΣ ἀαδενε ρενμπαγομ ΑΥΔΌ. 4. ὑπε ρηΦ.} τ ΠΊΔΥΟΟ οιῆσιν, τλεο- 
- - ᾽ «Ὁ ᾿ 

νεγιδν, χενοδοξιαν «8. 76 1 1 ἈΑτγαῦ. »»Ἅ »ΠΙΜ71Ι ΑΓ. 

Ὶ “΄ , 

ἀντους ὙΠῸ, τὰ, τὸς χϑρ Ὁ; 80.. 26, 22. δι 

Ἷ ζ4γ 55, τό, ς7,) ς8, ς9,) 64) 71) 725 73» 74. 735 7057) 775 785) 82, 84, 
δὲ, τοῦ; 10), 128, 120, 110, 121, 114. (ὉΠΙΡΙ, ΑἸα, Αἰός, "Ὧαϊ. 

ΝΊς. λαπιδίο. 1. ος. Οὐρὶ. Ατὰθ. 1. 2. 2. δῖαν. Μοίᾳ.υ Ὁ αὐτοῖς 

([ς) 19. ἐπ᾿ αὐτων] α ζ9. Ασαῦ. 3. ἐπ᾿ αντοις ζ1,) ζό, 73, 120. 

Οοιιρὶ. επ᾿ αὐτοὺς 128. ΑΙά, ἐπὶ τὸν λαὸν Τλαπηδίς. 1]. ς. χι- 
, - Ξ 

λιαρχους] χιλιαρχᾶς 1 οὔ, 97. ΡΥ ἀγα τ 1, αΐ εἴ Πησο 5 ΓυὉ 

1ἸΑΠῸν 19 1646. (σεογρ. καὶ ἐχατοντα χ ὌΧ, ν νι} ΑΛ ζ0. Ἂ οἱ κτὲν- 

φι 
“, γ Ἢ Ρ ἡ ς " σ᾽ Ὺ ͵ ο Δ ΚΞ “" 

τῆχ.] Λ 5 Ὁ} 4. διχαδχρ ΡΧχ' δ σξε χα 1»Ὁ5 ΙΔ. 16, ΕΝ Ι0, “ν59 γ0., 

“ “ὦ »,“ΧὦὍΠὉἘὋ ὦ Ο ) ΄ ΝΕ 
τὃ, 59, 72) 735 755 77» 7957 2) 3) δ4, 100, 107. 52.) 545 5.55 τύ, 57; 

110. (ὐομρΡὶ. (ὑαῖ. Νὶο. Βαί. 1, 

ς Ἔ και γραμματοεισαγωγεις 1], τ4. τό, 18, 2 ς, 29, 30, 
- - “ δὰ »" "»᾿ ϑὩ »ῃ ο .» ᾿Ἂ 

- γ 56, 57) 58; 295), 7170 745 755 77; γη8,) 83) 84 

124. ΑἸά, Αἴεχ. (δῖ. Νὶς. (ορῖ. 

ς2. αιηδΐς. 1. ο. δεκαρχ. ΟΧ (ΟΙΤ. 

ἜΤ᾽ Η ᾿ ΟῚ 1.8. Ὑτ6ὲ 141) Αὐλῦ. 2. ϑίδν. 

ὐεογσ. μαθεῖ γραμμτοεισοαγωγεις ἰαμῖυ πη ς 3. 

ΧΧΙΙ. Καὶ 1] , Ὠαπιαΐο. ᾿ὶ, 6βι. τὸν λαῶν) ἐἰίος δῖαν. Οἵ- 

ἴγζορ. ὡραν] τὴν ὥραν Τλαύιαῖς. Ὁ Ὁ; το δὲ βημα] να δὲ ζ3, 

ςό, 129. ταν δὲ ρημᾷὰ τηλύρο Χ. εἰ τεγδμι (ἀεοτρ. Ατιη. 1. αἰἰὶ- 

416. Απῃ. ἙΕά. τὸ ὑπέρογ" χον] σγᾶνυξ (ορῖ. ΕΧΡΙΠηΐ [ηΐεῦρτε- 

Ἀγπ. Ἐά. Εχ 

σιν) ἀνιοῦσιν Ὠδιηαΐς. ]. ς. 

(ορῖ. εἴ 2. 
Ἶ 

[6 ΠῚ Αἰ. γκαρηηηι Αὐτὴ. 1, ἉἸΠ6408. ΡΥ ης 4]1- 
Ἁ ι ᾿ 7 

11ΠῚ ΓΠΓΟΓΡΥ ἴΈΓΏ. ἀνροισου τα ὁὲ 

βραχέα 

Οἤἴτγοσ. (σεοῖν. 

Αττη. ΕἘά. 

ΛΔ Ὃ ξοΟΥΡ . 

Ϊ πιαῦρὸ τὰ δὲ μικροτερᾶ .8. κα δὲ 16. δ δῖαν. 
δ ἱ ᾿Ἶ ᾽ 2 

ΑτπΠ,. 1. εἰ ῥαγ μὴ αἱ φορεῖ Αὐπιθπηὶ (οὐϊςδς αἷὶ φαΐ. 
᾽ ιἾ 

απὸ σον] 

54) 87» 

ἃ 

κριμάτων ] ρηματων ἐς καὶ χουῷ. 
δ 

ΤΡΉΝ ΣῈ ὌΟΥ Ἃ .») " ͵ "Κ ᾿, Ὁ - » 
6...» εἱ ΧΟ νφισουσιν υσὶ ΡΣ [θς “ἀν « - 

΄ ν΄ - -- 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 



Ἐ ΞΦΞ.ϑᾷᾳ Ο 
ΚΕΦ. ΧΥΊΠ. 

4,’ 
γ' 

23. ταΐ σοι. 

24. 

25. 
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53) 53) 54) 645) 47ν 588, 49) 64) 71) 727) 73) 74η 785 765 775) 78), 84) 

ςθ,.γ2, η8, τοϑ, τι8. ΑἸδχ. 

δρᾷ, χαὶ ἐποίησεν ὅσα εἶπεν αὐτῷ. 

ΔΟ Σ. 

᾿Εἂν τὸ ῥήμα τῶτο προιήσης, κατισχύσει σε ὁ Θεὸς, χαὶ δυνήσῃ παραφῆναι, χαὶ “πᾶς 
ὁ λαὸς ὅτος εἰς τὸν ἑαυτοῦ τόπον μετ᾽ εἰρήνης ἥξει. Ἥχουσε δὲ Μωυσῆς τῆς φωνῆς τοῦ γαμ- 

Καὶ ἐπέλεξε Μωυσῆς ἄνδρας δυνατὰς ἀπὸ παντὸς ᾿Ισραὴλ, 

χαὶ ἐποίησεν αὐτοὺς ἐπ΄. αὐτῶν χιλιάρχους χαὶ ἑχατοντάρχους χαὶ πσεντηχογτάρχους χαὶ δεχα- 

δάρχους. 
σῆν" “ἂν δὲ ῥῆμα ἐλαφρὸν ἐχρίνοσαν αὐτοί. 
ἄπῆλνεν εἰς τὴν γὴν αὕτου, 

Καὶ ἐχρίνοσαν τὸν λαὸν πιᾶσαν ὥραγ' “πᾶν δὲ ῥῆμα ὑπέρογκον ἀνεφέροσαν ἐπὶ Μωυ- 
ν ϑ ,’ Ν “Ὃ δ. ε “ ν" . 

Ἐξαπέςειλε δὲ Μωυσῆς τὸν ἑαυτοῦ γαμξρὸν, χαὶ 

ΤΟῪ δὲ μηνὸς τοῦ τρίτου τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐχ γῆς Αἰγύπτου, τῇ ἡμέρα ταύτη ἤλ-- 
ϑόσαν εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σινά, Καὶ ἀπῆραν ἐχ 'Ραφιδεὶν, χαὶ ἤλθοσαν εἰς τὴν ἔρημον τοῦ Σι-- 

Ὰ, ς ’ » 4ΦὋ 8 Ν ΄ Ἂ » 

γᾶ, χαὶ ππαρενέδαλεν ἐχεῖ Ισραὴλ κατέναντι τοῦ ὁρους. Καὶ Μωυσῆς ἀνέξη εἰς τὸ ὅρος τοῦ 

Θεξ' χαὶ ἐχάλεσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ τῷ ὅρους, λέγων, τάδε ἐρεῖς τῷ οἴκῳ ᾿Ιαχὼδ, χαὶ ἀναγ[ελεῖς 

ί ““ ζ΄ κι ἤμψινῖςμ }1ν 

ἸΆΔΓΖΟ ἐλαφρυνουσιν «8. χαὶ συν- 
αντιλ. σοι] φκαπεϊν ρονιαὐκπί ἱεεππε Αταῦ. 3. σοι} ἢς ἴῃ «μαι, 
πῆποτε Αἰεχ. σου 111, γό, τοβ. Οοπιρί. 

ΧΧΙΊ. Ἐπ] -Ἡ δὲ 1ο, ςό. (οπιρὶ. δῖαν. Οὗτος. εἰ ΑαΓ.Ὄ Ατγαῦ. 
1. 2. Ἀπῃ. 1. τοοιήσης} ποιησεις τοῦ, 107, 129. σοιησεις, τὰ 
ει εἴϊ εχ ςοττ. ᾽ς. χατισχύσ.) ρεζειηϊττιπι χαν τῷ, 14) τό, 18, 

ἃς, 29, 30, (2, ς3, {6, ς7,), 58, 71, 74. 75» 769 77ν 78» 107, 120, 
134. (οπιρί. Ἰραπιδίς. 11, ὅ8ι. ργεσιτς Ἰάσπι ἴῃ ομαγαές. γηΐποῦς 

Αἴεχ σι). Θεοῦ. ὀθΘιεὸς) δεκε κης Οεοῖς. δυνήση] 
δυννϑηση 108. δυνηθησει 12. τος] α 18, 19, 8... 1οϑ, 118. 
Ὀαπιδίς. 1. ς. πη. τ. αἰΐᾳφις. Αστη. Ἑά. εἰς τὸν ὅς.] ρτα- 

πιτίστῖ νξεοι, πος μδλῦεπὶ δὲ ὅπεπὶ σοχηπιδι5, Δ 11, Χ, 14, 16, 18, 19, 

2ζ) 20. 30, 53, 54.) {δν οὖ, {9, ὅφ, 71, 73) 74. 73» γ0ν 77, 78, 82» 
8. 8:,) τοῦ, 107, 1οϑ, 118, 128, 110, 1217) 134. (Ἰοιηρὶ, ΑἸώ. 

ΑἸεχ. ϑδιαν. Ονοοσζ. ἀπῇ. 1. αδἰΐᾳυς. ἄγῃ. ἘΔ. ργαπιϊτας εἰς 
τον αἰωνα ξεν (εἰ ἀπιυ τεῦ α ἄξει δὰ ἤμπιεπη ςοπιπιδι5) 72. ἑχυ- 
τοῦ τίπ.} τοῦ. ἑαυτοῦ τς, 2ζ, ξ4) 57». 64) 128. Αγ. 1. αἰ φὰς. 

ΔΙπν. ἘΔ. τοπ. αὐτου Κ]], 14, τό, 18, 19.) 29, ς 5» 73») 74, 77» 82) 

8., 8ς, τοό, το}, 1τοϑ, ε18, 130,.131}γ) 134} ᾿Παπιδίς.].ς. -Ἐ κυ ψεῦς 

φυε δἰλν, Οἴἶζγοξ. μετ᾽ ἐρ. ἥξει} πξει μετ᾽ ερ. τς, ς8. Ιγαπιδίς. 
'.-Ὁ, 

ΧΧΙΨΝ. Ἥχουσι] νὴγοθυδὲ 29, 74» Ν 8... τού, 107» 134. ἔς 
ΤΩΔΙΡῸ 57. ὃς." εἰσηχουσε τς, 7. κ᾿ δὲ] εἰ συνά νι Απῃ. 1. 
αἰἴᾳφυς. Απῃ. Ἐὰ. τοῦ γαμβροῦ) αὐτου 71, 7250 τού, τὰ τιι»- 
ϑέϑου ζ0, 7ό, 107. ΑΜ. Ἕ αὐτου τς, 19, 30, 53» 49, 77», 108. 

(οπιρὶ. ΑΙά. Αὐζς. Αποηγπι. ἃΡ. Ατοδγ. Ατρ. 1. 2. (ορῖ. δίαν. 
Οεογρ. ἅγπι τ. δίϊᾳυς. ἀπῇ. Ἐά. «Ὁ ἰάεπὶ ἐπ οἰδγαλέϊ. πιμοστε 
ΑΙεχ. ρῥγαιτιτῶι λοιάσ' συπὶ ἀπςυΐο Οορ. ἐποίησε] ἐ Ας τοις. 
ὁσα) ὡσπιρ 78. ρμεαπιίτυπι πανταὰ τς, 19, 72. ΑἸΙά. Οορι. Ατοῦ. 
:. ἃ. δίαν. Ατπη. 1. απᾳυς. Απῃ. Ἐπ, ργαπικις ἰάεπλ ἱπ οἰαγδέϊ, 
τοϊθοσε Λίςχ. εἐἶπιν αὐτῷ] αὐτω εἶπεν ΤΙ, 1], Χ, τς, τό, 18, 

ἃς, 53» 54» 56) 57, 48, 64, 72, 73ν 78, 82) 84, 8ς, τού, 107), 118, 
118, 1207 130, 131) 134. (γε. ΑἹ. 1, ρας ῥγίπιῶ, 92, 94. κα ἄὺ- 
τὸ Οεοῖ. μηεὶῖ ἀϊχὶε {1 Ἄττῃ. τ. αἴθαυς. Ατπι. Ἑά. Αὰἀ ἤμειπι 
«ςοπλτιλιὶ5 ἢμ}5 μαῦςε ἃαυλ ἰῃ ἴεχῖυ, αὐδυ5 πιοηεῖῦ ποπυ ἃ 
εἶξε δὰ ἤυης ἰοσὺπι ἴῃ ἰεχίι: ϑαπηλγίιδηο, 4υῶρ ἰλπιεη ἀδυὰ ἔπι ἱπ 
ἴεχιι Ἡεῦταῖοο, Αγαῦ. 2. διαρρεῖ τρῶγρο ςοηϊπλϊεπι δἀποιλίοπεπι, 
Ατγαῦ. :. 

ΧΧΝ. ἐπέλεξε) ἐπελέξατο 29), 32, 73. 
ἄνδρας δυνατ.} δυνατ. ανδρ. ᾽ς. 

Μωνσης] α τού. 
παντὸς Ἶσρ.} ονεπὶ ρορεῖο (ορι. 

χαὶ ἐποιγσ.) και κατεςησιν ζ8. αὶ χαὶ ι8. αὐτοὺς} α )ζ. ἐπ᾿ 

αὐτῶν) ἐπ᾿ αντοις -3. επ᾿ αὑτοὺς ὃς. χιλιάφχ.} ανδρας χι- 
λιαρχ. 71. γαδαλῦς ἐπ, υἵ εἰ (δἠϊληϊιν!5 (υεχυεηίθυ5, Οεοες. 
χαὶ 3, 4.0 5.) κιού. ἑχατοντάρχ.} “ χαι γραμματοεισαγωγεις 
ς(. καὶ τοιντυχονταρχ.) α {4. καὶ ϑικαδ!}) α 54) 131. 
δικαδαρχους] δικαρχοὺς 14) 16, 18, 19, 2 9) 30, 52, 43, τό, ς7, ς8, 
ξο, 72.» 73» 789 789) 82, 83, 8. τού, 107, 118, 128, 120. (ὑομιρὶ. 

(δι. Νίς. -Ἔ χαὶ γεαμματόεισαγωγεις ΝΙ], 14) τό, 19, 2ς», 29, 30, 

32) 52) 53» 56, ς7, 59, 71) 73ν 75. 78) 82, 83, 845) ὃς, τού, 107, 
1ο8, 128, 110, 134. Οοπρί. ΑἸΙά. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. (ορι. ϑίδν. 

Μοίᾳ. Ασαῦ. 3. σσεοῖσ. χαᾶι γραμμαΐοεισαγωγεις τλπῖυπι 131. δἷδνυ. 

Οὔτος. Εὐπὲ νεῖο δος δἀαϊιασαεπῖυπι ἰὰ (Οοάϊςῖθις Οτσεοὶς ἰμο 
ἰειηροτε τεϊϊδῖυγ Αὐ. 

ἐχρίνοσαν 195] ἔκρινον ΝἼΙ, Χ, 14) τς» τύ, 18, 4 ς») 29, 30, 

8ς,) τού, το, 1:οϑ, ε18, 110, 131, 184. Οοπρί. ΑἸά. ΑΙεχ. εχρι- 
νᾶαν 19, 32. (ἵ. Νὶς. τᾶν δὲ ῥῆμα 15} το δὲ ρημα ΝῚ], Χ, 14» 
τό, 18, 19, 25,» 20, ς4,) ς(», 59, 64) 71) 74, 76, γ8, 84, ὃς, τού, 107, 
108, 118,.130..131) 134. (ΟΠῈΡ]. ΑἸά, ΑΙεχ. δι. Νις. Αὐγ. Αι. 

1.2. 3. Οεοι. ὑπίρογκ.} τὸ νπερογκ. τό, 18, τῷ, 2ς» ς2) ς4.» 
ξξ,) (95) ὅφᾳ, γ1»9 74, 76, 84, τού, 10, τοδ, 118, 130, 131) 134. 

(ὐοπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. ὅδι. Νις. Αγαῦ. ᾿. 2. 3. Οδοσρ. δἰνεφέρο- 
σαν] ἀνέφερον 11, Χ, 14,17) 16, 18, 19, 2ς, 29, 30, 32, (2, ς3, 4, 

57, δ9ν ψ, 71) 72). 73ν 75ν 76) 77ν 78» 84. ὃς) τού, 107, τοϑ, 118, 
130, 121, 134. ΟομρΙ, ΑἸᾷ, ΑἸεχ. Οσ. Νίς. ἐπὶ} τρος ς9. 
Οὐοπιρὶ. ΑἸεχ. δῖαν, Μοίᾳ. ὕεοσξ.0 συᾶν δὲ ῥημα 25] εἰ ὀπεα φεῖ- 
ὀννσι (Ἰοογρ. πῃ. τ᾿ Αἰΐφυς. Απῃ. ἘΔ. εἰ ἄς, (οὰ κα τᾶν ῥῆμα, 
δίδν. Οἰἶξτος. ἰκρινοσαν 2] ἔκρινον ΝΊΙ, Χ, τς, 16, 18, 29, 30, 

32, (2) 53) 54») ξζν 49) ὅψ, 71, 72, 73» 74. 75» 76, 78, 82, 84, ὃς, 
1ού, 1τοϑ, 118, 128, 130, 131) 134. Οὐοπιρί. ΑΙά, ΑΙεχ. Ολι. Νίς. 

ἀνέχρινον ἃς. 
ΧΧΨΝΠΙ. Ἐξαπίς. δὲ] εἰ ἐριῖβε Οδογς. Αττι. σ. δΐφυς. Αστ. 

ἙἘάὰ. ἑαυτοῦ γαμθρ.} ἴοϑορ 71. γαμᾷξρ. ἐᾶντον 18, 111. ΑἸεκ. 
δίαν. Οὐἶκος. ὕεοῦξ. Απτῇ. τ. αἰΐᾳφυς. Απῃ. Ἐάὰ., γαμῶῷρ. ἀντου 
ΨΙ, Χ, τᾶν τς, τό, 19, 2ξ, 20, 32) 42, 4) ςς» 568, 604, 72, 73, 74 
γ)7ν 78, 84, ὃς, τοῦ, τοῦ, 130, 134. (δῖ. Νῆς. δίδν. Μοίᾳ. σιν- 

ϑέρον αντον (9, 76, 107. καὶ ἀπηλϑ.] και ἐπανηλϑ. 32. κα 7ς. 
τὴν γὙ}»} τὸν τοπὸν τού. αὐτοῦ} ἑαυτου τς. 

Ι. δι] α Θεοῦ. Αππ. σ. δἰΐϊφυς. Απῃ. Εά. τῇ ἡ "μ.- ταύτῃ] 
τὴ ἀντὴ ἡμ. ς3. ἰπ ἷε ἀας Ἡϊετ. ϑ8ιᾶν. Μοίᾳ. ἥλϑ. εἰς τὴν ἴ,. 
τοῦ Σ.)}] α τς. ἤλδοσαν] πλϑὸν Ν]], Χ, .4, 16, 18, 32, ςἃ, ς4, 
45. 57ν 58, ς9, 64, 71) 72) 73» 74.,. 7» 70, 83, 84. ὃς, τού, τοβ, 118, 
130, 1317) 134. ΑΙά, ΑΙεχ, δι. Νὶς. γσαηβειωμ Ηἰες. -Ἑ ἡΕ 
Οὐεοις. τὴν ἴρημ.] α τὴν ἴῃ ἴεχῖνι, 1 Βαῦεῖ πῶγγο, 131. μίμα- 
ἐϊπε Ἡϊοτ. του Σινα} τὴν Σινα )ς. δικαὶ Ηϊοετ. κ τοῦ ΝΙΙ, 

14. 16, 19, 32) 52») ςς,) 57) 48, 64, 72, 73») 77» 84) 1οβϑ, 130, 131. 
ΑΙά. ΑΙεχ. ὅδ. Νὶς. ἐσ δίκα Αγπιεπὶ (οάϊςες αἰΐφυ!. Απῃ. Εά. 
Σινα---- Σινὰ ἰπ ςοπη. 2 αὶ δἰζοσιιίγιπι οἱ 4υ18ὲ ἐϊδ ἰητοτοεηΐ, ς, φό, 
τού. 

11. Καὶ 1} αὶ το. πη. 1. αἴΐαις. Απῇ. ἘΔ. ἀείεϊυτ, 1ζ. 
ἀπηραν) α 18. ἐξηραν 1], Χ, 14, τς, τό, ς, 30, ς2, ς4.) ξζν ς7, 

48, 59.) 64) 71») 73» 74) 75ν 76» 77» 78ν 83») τοῦ, 118, 128, 130, 131, 
134. (στρὶ. Αἰά, ΑἸεχ. (δι. Νίς. σθοῦρ. ἢς πιλγροὸ 18. εξηλ- 

ϑὸν 74. Ῥαφιϑεὶν) Ραφιδὶιν τό, ἃς, ς2, 72, 74) 130, 134. Οδῖ. 
Νὶς. Αὐυξ. Οεοῖς. Ασπλεηὶ Οοάϊοες ααυ!. ς πηᾶγρο 18. Ραφιδὲ 
᾿ς. Ῥαφιδὲμ Οὐρ!. αράιάμα Ἡϊεν. Ατηι. τ. αῤίάϊπε Ατ- 

τεηὶ (οάϊςες ρϑιςοὶ. Απῃ. Ἑα. καὶ ἤλϑ.--- Σινὰ] αὶ ξε εἴ αι 
115 ἱπιοσ)γαοςπῖ, 19, 22. κα καὶ Οορι. ἤλθοσαν] πλϑον 11, Χ, 

1ςν 16, 2ς) 30, 32, 52, {4,) ἐς, ς7, 48, ς0,) 64, 71) 73. 74. 73» 76, 
27, 78, 83, 108, 118, 128, 120, 1321. (οἴηρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. δι. Νὶς. 
ἂς τηᾶγρο 18. τοῦ Σ.} α τοῦ τς, ξ9, 75», 131. Σινῶὼ] Σιναῖ 
)ς. Ηἰϊετ. ψαρενέξαλεν} τοαφενεξαλον Χ, τς, 2. εαβγακιείαιὶ 
πὶ πὶ ἐγοο, (εὐ πφμε Ἡϊετ. εαβνγακειαιὶ μμπὸ ἐπ ἀεψετίο ἡ] ἰς. Εἰ 

εαβνακιείαί οἱ Αὐτὰ, 1. δϑϊφυς. Ασπῃ. ΕἘά. ὥς, ηἰ αυοὰ , :7)ε, 
Αταῦ. :. 8. ἐκεῖ Ἰσρ.1 Ισρ- ἐκεῖ 84, 118. Αὔρ. κα ἐχὲ ς3,) τό, 
59, 129. κατίναντι) εἰ εἰ αὐνοβ Αὐτὰ. 1. τοῦ ὅρους] 
Ἔ Σινα 73. “παῦό οὐτγὰ ἁτίουΐο δίδν. Οἰξορ. 

11. Καὶ Μωνσ.}) Μο: «κίε δῖαν. τῇ Θεὼῶ]λ 43. ὁθΘι- 

ὃς) Κνριος 19) ς8. Ηΐετ. Αυξ. Κυριος ο Θ. τς, 9), 1ο8. Ορπῃιρί. 
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αὐϊς υἱοῖς Ἰσραήλ. 

γῶν" ἐμὴ γάρ ἐς σ“:ἅσα ἡ γῆ. 
ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραῆλ. 

᾿ 
λχὶ σ ΔΟ Σ. 

ΚΕΦ. ΧΙΧ, 
Αὐτοὶ ἑωράκατε ὅσα “πεποίηχα τοῖς Αἰγυπτίοις, χαὶ ἀγέλαξον ὑμᾶς ὡσεὶ 4. 

ἐπὶ πτερύγων ἀετῶν, καὶ πτροσηγαγύμην ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν. 
Φ κρ0 ᾿ς βῷ "» 7 ῆὙΊς ͵ Ε τ ξ΄ Νν , Ξ5᾽Ι "κ 4 ρὸ 9 

ἐμῆς φωνῆς, χαὶ φυλάξητε τὴν διαϑήχην μου, ἔσεσθε μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ πσάντων τῶν ἐθ- 
ε ρο ἈΝ. ΄ ΏΖ ε αν φ, 

Ὑμεῖς δὲ ἔσεσϑέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα χαὶ ἔϑνος ἅγιον' 
Ἤλϑε δὲ Μωυσῆς, χαὶ ἐχάλεσε τοὺς πρεσξυτέρους ἥ 

" “Ὃ ον ’ δ ρ᾽ ’ ἈΝ, ΄ , Δι 4 ϑ ρ᾽ ε 4 

τοὺ λαδ' χαὶ παρεϑηχεν αὐτοῖς “σαντας τοὺς λογοὺς τούτους, ὃς συνέταξεν αυτοῖς ὁ Θεός. 

᾿Απεχρίϑη δὲ πτᾶς ὁ λαὸς ὁμοϑυμαδὸν, χαὶ εἶπαν, πάντα ὅσα εἶπεν ὁ Θεὸς, ποιήσομεν χαὶ ἀκΒ- 8 

Ἔ σύμεϑα" ἀνήνεγκε δὲ Μωυσῆς τὰς λόγους τούτους πρὸς τὸν Θεύ». 
σῆν, ἰδὰ ἐ ἐγὼ παραγίνομαι, πρὸς σὲ ἐν ςύλῳ γεφέλης, ἰγὰ ἄχόση ὃ λαὸς λαλοῦντός 6 πρὸς σὲ, 

εἰν χαὶ σοὶ σιςεύσωσιν εἷς τὸν αἰῶνα" ἀνήγίειλε δὲ Μωυσῆς τὰ ῥήματα τοῦ λαοῦ πρὸς Κύριον, 

Ἂ “Ὁ Ν 
ἰ 

ὉἫἝ 

αὔριον, χαὶ πελυγάτωσαν τὰ ἱμάτια. 

ὅρους] πρῶνου γ6, τι8. - ἡΠίας Άταν. τ. αἰαυ6. Αγην. Ἑάὰ. λέ- 
γων] εἰ ἀϊχὲ! Οδοτς. εἰ υἱεῖ! Αὐτη. τ. δας. Ασπι. Ἑά. ταδὲ) 
ἐϊα δῖαν. Οὗτος. ΟΘεοῦρ. Απη. 1. αἰϊΐᾳις. Αὐτῃ. Ἐά. Ἰακὼβ] 
α 1οό. 

110. 
ΙΝ. Αὐτοὶ} ὑμεῖς Ευΐ, ἴῃ. Οαὲ. Νῖς. ἴ, τ441. Οδοτζ. νος ἐρβ 

Ατηῖ. 1. αἰΐχυε. Ασπῃ. Ἐά. ὅσα] ργαπιϊκτυμξ οππία ΑΥΑΌ. 1. 2. 3. 
πεποίηκα] ἐποιησα τς, 32) 43) 56, 129. (ΟΠ. σε] ὡς 10, 
23) 72, 735) 1τοβ. τῇερύγων} αἰατι Αττα. τ᾿. αἰΐᾳφις, Ατσπι. Ἐά. 
ἀετῶν} αετε ς3. Τιυοϊξ, Οαἰαγίς, Ατπὶ. σ. ππροσηγαγόμην] προσ- 

ἩγΧΎοΟν τς, 19, 30, ς3,) τό, ὅ., γό, τό8. ὑμᾶς 25] α 72. 
ἐμαυτόν) ν»ιε Αὐτῃ. 1. αἰϊΐφυς. Ατσπι. Ἐά. 

Νν. ἐαν] ἐν ςς. ἀκοῃ] ἀκοὴν ζ9. κα 43, τ6, 129. Οοιῃρί. 
ἀκούσητε) ακουσει ᾽ς. τῆς ἔμκ. φων.] τῆς φων. μου Ν]], Χ, 14; 

13) 16, 18, 19), 25») 205 30, 52) 43) 65) 47, 68, 49, 64. 72) 73» 74» 
7, 78, 83, 84) τού, τοϑ, 1320, 131, 134. ΑΪά. ΑΙεχ. (αῖ. Νις. δῖαν. 

Οογν. φυλάξητε] φυλαξειτε )ς. φυλαξησϑε ςό, 72, 77, 118, 
129. Οοπιρὶ. φυλαξησϑαι 82. φυλάξεσθε τς, 32. (αἴ. Νίς.. ἔ- 
σισϑὲε] ἐσεσϑαι 7. -Ἐπνο Αγπὶ. 1. λαὺς} ἐπ ρορμίμνε Οεογρ. 
περιούσιος] τηᾶτρο, λέγεται γαρ ο οἰκεῖος, ἐκλεκτὸς και ἐξαίρετος, το8. 
ὨΊΔΓΡῸ ἐξαίρετος ΡΠπηα πιδπι, 120. δυπιαιδοὴϊ εἴ, ἰεῆε ὙΠεοάοτγεῖο 
ἴη (αἵ. Ν)ς. ἵν, γςζ.. φγωραγαίμς ἱπ εἰεγπερ (ΟΡ. Μιπῆμε ΑἰδΌ. 3. 
μι δῖαν. Μοίᾳ. νεῖ, ιλῖ Διεῦῖς ἰῃ Οταοσ εἰς ποεριούσιον, 

χαὶ ἀναγί.) κα καὶ 14) τό, 2ς, ς32,) τύ, ς7,), 77, 78, 83, 

Οεοτρ. ἐμὴ γάρ] α γάρ 1μυςϊδ, (αἰατῖε. 
ΝΙ. Ὑμές δὲ] ὑμεῖς γαρ τό. ,, δὲ Θεογρ. βασίλ. ἱεράτ.] 

᾽ 4 4 4 Φ -- : .Φ 

εἰς βασίλ. ἱεράτ. ὙπΠεοάοτγει, ἱπ (σα. ΝΊς. ἱ, γξς. 

πῶ Το, ( δἰδτῖς. 

γέρα {πη δ {}- 

ΓΕΡΉΜ αηδνηι (ὐορΐ, ῬΓΘΤΠ ΙΕ ηΐ ἰπς εἴ ἴῃ- 
ν ᾿ 

καὶ ἔσγν.)} αὶ καὶ 14, 

52, 54) ζ7) 71. 765) 77) 78) 1320. (αἵ. ΝΙΊς. 

(δι. ΝΊς. ἱ, γ)γξς. ἱπϊεγροπυηΐ ἐπ ΑΥΠ. 1. δἰ 4υς. τη. Ἐά, 

υἱοῖς} εἰονηεὶ σασα αὐτίουϊο Ασγαδ. ΜΡ 

τεΓροπυπΐ εὐ ἐπ, Ατστη. σ. αἴπαυς, Αστιν. Ἑά. 

τὸ, αὐ, 12. Ρύροορ. ἰπ 

τοις 

ΨΙΙ. Ἦλϑε δὲ] εὐ σεπὶε ᾿ορί. ὥς, {δὰ εἰ ζυργαίοτιρῖ. ἃ ῥΥ πιὰ 
τῆδπι!, Αὐτη. 1. στεπίεης ἀμίεσι δαν. ΟὗἾτορ. ( δὲ Θεοῦ. Αἰτηξηὶ 

(οὐάϊςε5 αἰϊαυϊ. ἄτη. Ἑά. ἐχάλεσε τοὺς] ελαλησε πρὸς τοὺς 82. 

ΑΔ. εκαλεῦδ: προς Ρῆτηο, {εὰ προς ροΐϊοα ἀεϊεζιπι, 1. λαου] 

ἴσρονλ ΠΙ. λαυ Ὁ ἷπ οἰαταῦδ. τηϊποσε Αἷθχ. -Ἐ καὶ εἶπε ΑΙά. 

παρίϑ.. αὐτοῖς} ροζμῖξ εογαμι ἐς Ἄττῃ. τ. αἰπαας. Ασπι. Εά. παν- 

τας} κα γύ. οὺς συνέτ.Ἷ οἷς συνετ. 84. συνέταξεν] εἐνετειλᾶτο 

"6. αν Θ.] ο Θ. αυτ. ς4,) 1οϑ, 131. ΑΥΠ. 1. Δ|1|416. 

Ἄπῃ, Ἐά, αὐτοῖς 2] ἀντω 1], 30, 32, 3, τό, ς8, γ2, γζς,), 82, 

8Βς, 1οϑ, 123, 129, 131. κα 118, Οορί. ὁ Θεός] Κυριος γό. Κυ- 

ριος οΘεὸος τς. 

ΝΠ]. ᾿Απεκριϑη δὲ] καὶ απεχριϑὴ 29. ΑΙεχ. Ατγαῦ. 3. κα δὲ 
(ὐδοῖσ. Ασπ. 1. αἰπαυθ. Απῃ. Εά. σὰς] α ΔΒ. 2. Οεοτσ, 

Αγ). 1. αἰαυς. Ατῃῃ. Εά. εἶπαν] εἰπὸν 18, ζ3,), ζ9) 72. εἰπε 

12) 68, )ζ. (δῖ. Νις. ἀϊεεμες Αταῦὺ. 3. εἶπεν] ἄν εἰπῇ Ετ- 

ἴἤγπ). ἴῃ Μδῖῆ. 823. Ογυ. ΑἹ. 1, ΡΆττΕ ἰδουπάδ, 103. 

664. ἰεά αἰἰοι υἡ Ναῖ. ὁ ΠΕΡ ἐᾷ ὑριος 

ῆς (Ἰγγΐ. νἹ!, 

Ιπάογ. Ῥεϊυΐ, τὰ δῖ. Νῖς. , 

᾽ξζς. Ἄυρ. ο Θεος τς. (γτ, ΑἹ. ἴῃ (δι. Νῖς. ἃ, 231,. Ἔ τοιεὶν 
φι " ᾽ ᾿ ὦ γ. " ΄ ι ᾽ 

Γπεοάοτγεῖ. ἴῃ (ὑαὶ. Νὶς. ἱ, γξΕς. ποιησ. χαὶ αἀχουσ.} ακουσ. 
ἃ » ᾿ ᾿ 

χαι τοιησ. τ8. Αὐρ. κω χαὶ ἀχκουσ. 72. εἰ αἀμαϊέρημς εἰ ζαείεητως 
! ἀι τ 

Η ἴδ. οιήσομεν} ποιήσωμεν τό, 75) τού, τοριησωμεϑα 50. 

2. (δῖ. Νιὶς. 

ἐ Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, χαταθὰς διαμάρτυραι τῷ λαῷ, χαὶ ἄγνισον αὐτοὺς σήμερον χαὶ 

Καὶ ἀφο- 

ἀνήν. δὲ} , δὲ δοτρ. εἰ αϑιμὶε Ατστὴ. τ. αἴΐφαε. Αγαχ. Ἐά. τὰς 

λόγους} ργαπιϊτυπι πσαντὰς 15.) 19) 53» 56) 1οϑ, 128. (οπιρΐ. (3, 
Νὶς. τούτους] του λαου Ν]], 14,15) 16, 18, 2ζ, 29, 30, ς2, ς3, 
4) 46, ς9) 64, γ32,) 73» 74.» 76, 83) 8ς, τοβ, 118, 128, 129, 130, 

1217 134. (ΟμρΙ. ΑἸά. ΑΙεχ. (δῖ. Νὶσ. Αὐτὰρ. 1. 5. 3. Οξογρ. 

Ασπ). σ. δἰϊϊαιις. Αστη. Εά. τούτους του λᾶαξ 10, 32) 73- πρὸς 
τὸν Θεὸν] τ: Κύριον τὸν Θ. 1ς, 8. , Ἄγαθ. 1. 2 

ΙΧ. Εἶπε δὲ] εἰ αἀϊχίε ϑῖδν. Μοίᾳ. Μῶωυσην] Μωσην [1- 

ἐγὼ] α 29. τοαραγίνομαι) νεπίανε Αττα. τ. αἰϊίφυς. Ατσπι. Ἐά, 
πρὸς σὲ τ" -----ἀρὸς σὲ 25] α αἰτογυῖτα εἴ 4188 1158 ἱπιετασεπι 10, ς3. 
τρ. σὲ ἐν σὕλῳ νεφ.} ἐν σύλω νεῷ. τρ. σὲ 72. κα ἐν ξύλῳ νεῷ. τοῦ. 
ἀκούση ὁ λαὸς) ἀκούσης Ογτ. ΑἹ. ἴ, ρατῖε Τδουπάα, 310. μου] 
ας: καὶ] ινὰ τού. σοὶ τοιςεύσωσιν] συ πιςξευσον 32ο. σοι 

αἰςευσουσιν 1ς. κ σοὶ ς3, 72, 74. «σιςεύσωσί μοι Ιποοῖῖι5 ἴῃ Ο αΐ, 

Νίς. ἱ, 710. ἀνήγί.------ Κύριον] λα πες εἴ αιια 115 ἰηϊεηδσεηξ 
ἀνήγίειλε δὲ] απηγίειλε δὲ το. κ μας οιπη 

44. 118. κα δὲ Οεοτα. ᾿ εἰ πωπείατ Αττα. τ. δ ἴσαθ. Αγ. Εα. 
Μῶωυσης] Μωσης 11. τοῦ λαξ ττρὸς Κύριον] τ Δ. τῦρ. τὸν Κυριον 
8ς, 121. ΑἸά. ρος τὸν λᾶον τάπίιιπιὶ 53. 42δονιίπὶ σα ρορκίμπι (ἢς) 
Αγ. 3. 

Χ, Εἶπε δὲ] α δὲ 132. εἰ ἀϊχκὶξ Ογργ. Αυσ. Οορί. αν, Οἴτορ. 

Θεοῦ. Αση,. στ. αἰ ἴφυςε. Αππτη. Εα. καταξας] α Αγδῦ. 2. δια- 

μᾶρτυραι) διαμαρτυρομαι 84. τῷ λχῷ] τῶ Ἁ. τουτὼ 37), 57, 74» 
84, τού, 13. ρος τὸν λᾶον 32, ς2. Οαῖ, ΝΟ. τὸν λᾶον 2ς. 

ἅγνισον] ἁγίασον Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ἰξομσθα,ο ι6. ΕΠ νετῆο τῶν λοι- 
πῶν : εἰ Ογγ. ΑἹ. Βαθεέ ΑἸΌὲ οὐ ΜΑῖ. ἐς} αὐτὸν 84, 129. πλυ- 

γώτωσαν} τλυνέτωσαν γα. τυλυνοῦσιν Αΐων ΕΥΘΣ ι. Αἰ416. Ατιη. 

Ἐά, ἱμάτια] -Ἑ αντων Ν]], τς, 19, 29, 375 53» 725), 7») τοϑ, 

118, 128. ΟοπρΙ. Βαΐ. ἱ, ς-24. ὕνρε. Ηἴεγ. Αὐνσ. Ατην. τ. δἰ] α6. 
Ατἴπι. Ἐά, -Ἑ αὐτῶν ἴῃ ομαγαδξ. γηϊποῖο ΑἸοχ. ΝᾺ ἑαυτῶν Ογτ. 

ΑΙ. ἵν, 431) 1εὰ Παρεῖ αἷἱδι υὐ Νὰ --- σήμες » χαὶ αὔριον ᾿πΠάογ 

Ῥεϊυ. 93. 

ΧΙ. ἔσωσαν) - ὦ} Οεογνσ. τὴν ἡια. τὴν τρ.] τὴν τρ. γιλερᾶν 

112 ΤΊ γαρ] ΤΉ ὅε τοῦ. χαταξήσεται] καταξησομαᾶι "2. 

Κύρ. ἐπὶ τὸ ὄρ. τὸ Σ. ἐναντ. τὸ. τοῦ ΧΟ Κυρ. ἐναντ. τ. του Δ. ἐπὶ τὸ 

ορὸς δίς. 1.5) 58, 72. ΑΥΠ,. Σ. Αἰϊΐαυς. Αὐτῃ. Εα. Κύριος] ὁ Κύρ. 

Ογγ. Αἴ. ἱ, Ῥαῖῖδ Τεουπάα, 310.) 1εἀ 4110] υἱὐ αῖ. ἐπὶ} εἰς 84. 

τ᾿ ὅρος} τω ὄρει (νγ, ΑἹ. 1, Ρατῖε {εοὰ πάλ, 519» ἰοὰ αἰἰδὶ οὐ Δί δϊ. 

τὸ ἼἾὰ του Σινὰ 83, 1322. τω Σινᾶϊ ἢς. αἱ ΤΪεγ. κᾳ.͵ τὸ 

8; γἃ. ΑἰΙεχ τὸ γε, ΑΓ, ἃν Ῥάγδ ἜΑΣΙ 41τό, ἰεὰ δαθεῖ 

ΑἸἸΌΙ. ἐναντίον ἐνῶντι ξζ. χὰαι ἐναντιον ςῷ. (ὑαἵῖ, Νις. -ὰν- 

τὸς] α 118. 

ΣΙ; ἀφοριεῖς τὸν λαὺν] α τὸν λαὸν 18. πβαϑενὶς ῥορμίο Ἀταῦ. 

Ι. 2. 701} ρορκίο Ἀταὺ. 3. λέγων) εἰ ἀϊεες (ἀεούρ. ΑΥ̓πι. 1. 

ΑἸ14116. ΑτΥηι. ΕΑ. προσέχετε] - ὑμεῖς 19, 58, 755) 1ο8. -Ἐ υμιν 

ὯΣ 37: 579) 74) 84) τοῦ, 118, 1352, 134. (ὐοπ)ρί. Εχεσεΐσυπι οἰξ 

γοςὶβ ἑαυτοῖς. ἑαυτοῖς) αυτοις 3.) 84. τοῦ, 134. τοῦ ὥνα- 

ξηναι!} του μὴ αναξ. 32, ς8, 50, 72. Ογτ. Α]. ᾿ν ρας 1εουπάδ, 4 16. 

Ἰπῖογροίἱζ μ᾽ Αἰΐα ΤηᾶΠι5 120.ὡ κα τὸυ :ζ. “Ἐ τινᾶ συγ δας ἢν δι 

ϑέγειν] ΠῚ: ας ἧς ψαυσαι ἡ αψασϑαι 14, ἄτα γηαγσο, ψανειν, ἐγίζειν 

8, ϑιγ. τι αὐτοῦ} αρῥτορὶ πφπᾶγε αὐ εἰμ Ἄτιη. 1. ΑἰΠ 406, 

Απῃ. Εα. πος ὶ ογηηῖς ἐπὶ πὶ Αἰ 1.2. ϑίαν. Οἴγοσ. φησμίαηε 

Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυ- 9 

ας ἰδὲ Φ4λς 3 ἰμν 9 Ζ΄ ρμώ 

Καὶ γὺυν ἐᾶν αχοῇ ἀχουσὴτε τὴς δ. 

10. 

Καὶ ἔςωδαν ἕτοιμοι εἰς τὴν ἡμέραν τὴν τρίτην" τῇ γὰρ 11. 

ἡμέρᾳ τῆ τρίτη χαταξήσεται Κύριος ἐπὶ τὸ ὅρος τὸ Σινὰ, ἐναντίον πταντὸς τᾷ λαοῦ, 
ριεῖς τὸν λαὸν χύχλῳ, λέγων, προσέχετε ἑαυτοῖς τοῦ ἀγαξῆναι εἰς τὸ ὅρος, χαὶ ϑίγειν τι αὐτοῦ" 

12. 

᾽ 
»" 

«1 



Ὁ {ὶ 

ΚΕΦ. ΧΙ͂Χ. 

15. 16. 

ν 

ὠμὰ" δι 

ΤὺνΝ 

ἀ Τ 

νύ, Κ, 
Γ 

13. σᾶς ὁ ἁψάμενος τοῦ ὅρους ϑανάτῳ τελευτήσει. 

14. 

17. 

18. 

οφ! ὍΝ 

4 

7 

᾿ αἴας. Αται. Εά. 

Ο Δ Ο Σ. 

Οὐχ ἅψεται αὐτῷ χείρ" ἐν γὰρ λίϑοις λιϑο- 
δοληϑήσεται, ἢ βολίδι χατατοξευϑήσεται" ἐάν τε χτῆνος, ἐάν τε ἄνθρωπος, ἃ ζήσεται" ὅταν αἱ 

φωναὶ χαὶ αἱ σάλπιγίες καὶ ἡ γεφέλη ἀπέλθη ἀπὸ ταῦ ὅρους, ἐχεῖνοι ἀναξήσογται ἐπὶ τὸ ὅρος. 
Κατέξη δὲ Μωυσῆς ἐχ τοῦ ὅρους πρὸς τὸν λαῦγ, χαὶ ἡγίασεν αὐτούς" χαὶ ἔπλυναν τὰ ἱμάτια 

Καὶ εἶπε τῷ λαῷ, γίνεσθε ἕτοιμοι, τρεῖς ἡμέρας μὴ ποροσέλϑητε γυναὶχί. 
φᾷ τῇ τρίτη γενησέντος πρὸς ὄρθρον, χαὶ ἐγένοντο φωναὶ χαὶ ἀςραπαὶ χαὶ νεφέλη γνοφάδης ἐ ἐπ᾽ 
ὅρους Σινά" φωνὴ τῆς σάλπιγίος ἤχει μέγα' χαὶ ἐπτοήϑη πᾶς ὁ λαὸς ὁ ἐν τῇ παρεμξδολῆ. -- Ζ,να Ὁ 

Καὶ ἐξήγαγε Μωυσῆς τὸν λαὸν εἰς συνάγτησιν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς παρεμδολῆς. χαὶ πιαρέςησαν 
:νλνλιν 
υχ10Ὸ Τὸ ορος. 

᾿ Ἧ » Ὡ : ὔ 3 3 

Τὸ ὅρος τὰ Σινὰ ἐχαπγίζετο ὅλον, διὰ τὸ χαταξεξηχέναι ἐπ᾿ αὐτὸ τὸν Θεὸν ἐν 
σι "ο-ιἷ3ἷΔΜν»ῃῳ θα ε ν ε Ἁ΄ Ν “ - Ν :ξέ φο ε λ νν “δ 

19. πυρί: χαὶ ἀνέξαινεν ὁ χαπνὸς, ὡσεὶ χαπγὸς χαμΐνου" χαὶ ἐξέςη σᾶς ὁ λαὸς σφόδρα. ᾿Εγίνοντο 
δὲ αἱ φωναὶ τῆς σάλπιγίος ππροδαίνουσαι ἰσχυρότεραι σφόδρα" Μωυσῆς ἐλάλησεν, ὁ δὲ Θεὸς 

φανα} Αστη. 1. εἴηυς. Ἄνρωι. Ἐά. ὁ ὠψαίμ. τοῦ δρ.} ο αὐτομῖνος 
του ορ. Ν]Ϊ. φπὶ ψγορίησωαι σα "πορέπε Ἄττῃ. 1. δ'ΐᾳυς. Αγη). Εἀ. 
ϑανάτω) τού. 

ΧΙΙΠΙ. Οὐχ ἅψιτ. αὐτου] πον φγορίπφκαδὶ «αἱ ἶσα Αττη. 1. αἷτὶ- 

456. Απῃ. Ἐά. 2} μεπηϑιτυῶῖ δτθςυΐυ Απτο. τ. δἰϊΐᾳυε. 
Αστιν. Ἑά. ἐν γαρ--κατατοξ. ) κμεφας βεία!νν (ηϑα) ἰσρίαϊε, νέφης 
Με δέν (εχία Αταῦ. 1. 3. κα γὰρ ϑῖαν. Οἴἶτοξ. α ἐν Απτὶι. 1. 

αἰΐᾳυς. Απη. Ἑή ἅ βολίδι] η βολισι 1. π ν βολιδι 72. 
“ (χια Απῇι. τ. δἴβναυες. ἅττ. Ἐά. ἐάν τι χτῆνος) ἐᾶν τε ἂν- 

ϑρωπος 10, 30, 32, 37, 53, (ά, ς 7, 7. 8ς, 1ο8, 1321, 132. (οπιρὶ. 
“δ΄͵ αι Μνς 5Ἐν. Οἴτοχ. ω Α δειεΐαι “αἱ εὐαν βετα. ΑΤαῖν. 1. Δ. 

ἐάν τι ὄνϑρ.} ἐᾶν τε κτῆνος το, 30, 32, 37. 53» τόν ς7. “ς, Βς, τοϑ, 
Σ11, 114. Οοπνρί. ἐᾶν τέ ονος 129. (οπηρεπάϊι ανος ἐπέε τ [}- 

ἩῬγαγίυπι. ὅταν) ἐ δὲ τς, τό, 10, 37, 55» τό, ς7ν 73ν 74» 7» 
Σού, 1τοϑ, 118, 132. (οι. ΑἸδ, Ογε. ΑἹ. 1, ρβαπε εουπάδ, 516. 
ἌγΒ. ᾿. 2. δίεν. Μι4 φιαπίΨ Ἀπτ.. 1. αἰῆφις. πῃ. Ἐά. αἱ 
φωναὶ) μδθεῖ ἰῷ ὐπιοσο ἤπχυϊαγὶ δίεν. Οἴἶτγοξ. καὶ αἱ σαλπ.} 
“Ἔ παύσονται 71. κα καὶ δίαν. Οἰἶορ. Αἰτηεπὶ Οοάϊςες ποηηυ}, 
Ἀττι. Ἑά. καὶ ἡ νεφέλη] α 19, 108. (ὐοπιρὶ. καὶ αἱ νεφέλαι ἰπ 
(ούά. φυοῦυς, ἰ)ςεῖ ἴῃ Ἑαϊοης υἱ αι. Βεΐ, ἱ, 1:8. απὸ τοῦ 
ὅρους) ἐκ τοῦ ὅρους Ογτ. ΑἹ. 1. ς-. -Ἐ ας Ατυμειὶ Οοαΐος5. αἰδαυὶ. 
ἍἌπη. Εἰ. ἱκεῖνοι] ἐχῖὶ 74, 84, τού, 134. αἰναδήσονται) ανα- 
ὄντωσαν 37. ἐπὶ τὸ τὸ ὅρ. ] εἰς τὸ ορ. 19, 108, 112. 

ΧΙΝ. Κατίδη δὶ] καὶ κατεζη τς, 37, 43, εὅ, 48, 7. Οομυρὶ. 
Ἀπ. τ. δέϊᾳφυε. ἄστη. Ἐά. «α δ 132. Οεοιᾷ. ἐκ τοῦ ὄρ. τρ. 
τὸν λ.} ψρ. τον Ἀ. ἐχ τοὺ ορ. 30, 37, 78) 32. 'ψ'9. τὸν Δ. ἀπὸ Τὰ ὁ. 
74. απὸ του οὁρ. Ὡρ. τον Δ. ς8, γ2. ΛΙεχ. ὅρους] Ἅ ἡ πε 

Ἀπ. 1. δ ἴφυς. Ασππη. Ἑά. λαὸν) -Ἑ καὶ εἰπεῖν αὐτοῖς 1], 12, 
66, γ6, 118, 120. τὰ ἱματια) τὶ ἀντῶων 14) τς, τύ, 10, 2, 32, 

ς8, 59, 73» 77. 78, 8}ν, ΄τοδ, ε18, 130, 132. (οπιρί. ΑἸά. Αἰεχ. 
(ει. Νὶς. εὐνς Αγαῦ. ι. 3..}" δίδν. Αγηιεπὶ Οοάϊοεβ δἰφυϊ. Ἅγαι. 
Ἐὰ. 

ΧΥΝ. Καὶ εἶπε] κίε σείει ϑῖλν. Οἴτος. γίνισϑε) γινεσθαι 

)ς. γινισϑὲ 74, τού, 134. ἕτοιμοι, τρεῖς ἡμίρας μᾺ} ἐτοιμοι 
τρεῖς γμεραςγ) μη 37», 49. Αἰεχ. Αγαῦ. 3. δίαν. Μοίᾳ. τρεῖς ἡμ.} 

“τ ῥε «ἰεόκ, (γρε. μὴ] καὶ μη 29. Αγδῦ. 3. πτροσίλϑητε) 

νεσῖϊῖ, φιλῇ διεσὶϊ προσχολλασϑε 'α Οτατο, Οορί. 
44 κχογε! δἷλνυ. Αττη. 1. αἰθύηυς. Απῃ. 

φροφεγίισπτε 32. 
γνναικχί) “ὁ κικίίεγες ΟΥ̓ΡΕ. 
Ἑα. 

ΧΥῚ. Ἐγίωτο δὲ τῇ ἡμ. τῇ τρ.} τὴ δὲ πμ. τὴ τρ. τού. εἰ » 
ἐεγἰαπε αΐεπ Οεοῖς. κα δὶ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε ἐπευπάα, 317. ἐγ. γὰρ 
τῷ ἡμ. τὰ τρ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε 1εσυπάα, 320. γενησέν.) γερηϑεν- 

τις (ῃς) ςςφ. γεννηθέντος 111. γενηθέντος ἴῃ ΓΈΔΝ τΐηοσς ΑἼἸοχν 
ὁ πῃ. τ. δἰθαυε. Απῃ. Ἑά. καὶ ἐγένοντο φωνα}} και ἐγίνοντο 

φ. Χ, 1τ8, ςς, ςΒ, 64 4, 82, ἴοϑὲ ἀλῶι. ἔς, πῆ αυοά , καὶ, γ6. 

μδημρ Φ. εἰ. καὶ, 37: ἐγιν. Φ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ἐξουπάλ, 350, (δὰ 

δὲ υὲ ναι. κα καὶ 14) τό, 109.» 25», 30) 32) ς3» 57) 69, 75, 83, 85, 
τού, 118, 110, 112. Ἂμ. (αι. Νῖὶς. γε. ΑἹ. Ἰ. ἔργα εἰταῖο υἱζοσας. 
Θεοῖς. “ἴ ἐγαὶ υοχ Ατγαῦ. 1. 2. γεφέλη γνοφώδης ) γεφελη γνοφω- 
δεις (()ς) τό, 130. νεφελαι γνωφωδης (ἢς) τοΒ. νεφέλη γνοφωδὼς ((ς) 
75. νεφελαμ γνοφωδεις 20, ζ0, 84, 118, 131. (οχιρί. ΑΙά. Οορι. 
Οεοῖς. Οὐτ. ΑἹ. ἱ, ραῖτε (δουπάα, 317, (δὰ ὧἱ αι. 41:0]. ἐπ᾽ ὄρως] 
ἐπι τοῦ οροὺς Ὗ]1, γ. επ᾿ ορος 20, 74, 84) 134. Σινά] Σιναὶ 
)ς. Ἡ Ἀκόκσκει Απι. τ. αἰϊϊφις. Αστῃ. Ἐά. φων"} φωνὴ (ἔς) 

82. καὶ φωνῃ ὟΙ], τς, ς8, γα. δ(αν. Οἷἴἴορ. Ασὰρ. 2. Απῇ. 1. 

τῆς σαλπ.) τὶς σάλπ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, μᾶεῖς {2- 
ςυπέδ, 120, 1 4101] υἱ Δ Αἱ. ἄχει) ηχοι ζ9. μέγα] μεγκλ 

(Ως) ης. μεγαλη 49. -Ἐ ναϊωϊς δῖαν. Οἴτος. »αῦπα τος Ἅττη. 1. 
αἰϊΐφυς. Απῃ. Εά. χαὶ ἐπτ. ουτὰ. {44- ἴῃ σοπητηδῖς} ροηὶς Ροΐξ 
παρεμβολῆς ἴῃ 17 (οιππηαῖς ς 3. ἐπτοῆϑη) ἐφοξηϑὴ ς1. ὁ ἐν} 
ὃς ἣν ἐν 17) ξ3, ζύ, γ4. γ5, 84, τού, 134. Οοηρί. ὕορῖ. Απῃ. τ. 

αἰἰφυο. Απη. Ἐά. ὁ 111, το» 29, 49, 72), 108, 118. δίαν. Οἴτοζ. 
Οεοτς. δοδεῖ ὁ ἱπ «ἰαγας, τηΐποτε ΑἸεχ. τόαρεμθ.} Ὡ ἐγνα 
ΑΏΡ. ᾿. 2. 

ΧΥΠ. Καὶ ἐζήγ.} εὐμχίε ααίεηα δῖαν. 
ΑΙ. ἱ, ῥδιες ἱοσυπάλ, 322, ἰοὰ υἱ Ναῖ, 10]. συνάντησ.) τὴν σι» 

αντησ. 11, Χ, 12. 1ς.) 1ό, 18, 2ς, 37, 52) τύ, ςγ, 64) 74. 75 83 
84, 131, 134. (οπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. (δι. Νῖς. ὥς Ογε. ΑΙ. ἱ, μαεῖε 
{πουμάα, 317, [δὰ Ὀϊς 41ῸΣ υἐ Ν δῖ. τοῦ Θεοῦ] 2 ο δῖαν. Μοίῃ. 
σαριμδ.)}) ἀ ὠμαε Απτι. τ. αἰϊφυς. Ασπι. Εἀ. καὶ πραρέφ. ουπι 
ἴᾳᾳ.}) α ς3. ταρίςησαν) παρέςηκεν Ογτ. ΑἹ. ἷ, ραπτε ἐξουηάε, 
422) (εὰ δἰ1Ὀὲ ρἷυ5 ἴετεὶ υἱ δῖ. ὑπὸ] ἐπὶ τό, γ1, 129. Οοπιρί. 
Ογε. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ἐδοιμνάα, 322, (εὐ υς Κι. αἰἰυϊ, ζαργαίςτιρι. σπι φό. 
παρα 12. τὸ ὅρος) - κυκλω 32. Σινα 132. Ο γε. ΑἹ. Ὶ, 
Ραπε (εουηήα, 3242. Απη. ᾿. αἴης. ἅπῃ. Εά. πηλρὸ τὸ Σινα Χ. 

Ἕ τὸ Σινα 11, τον 30, 37, ς 5. ς6, 82, ὃς, 128, 129, 121. Οοχηρὶ. 
Ογε. Αἱ. ἱν, αφό, εἴ αἰ) 1, {εὰ εἴ Δ1δ᾽ υὐ ναϊ. - τω Σινα (ἄς) ᾽ς. 

ΧΥΙΠ. Τὸ ὅρ.] το δὲ ορ. 11, ΝῚΙ, Χ, 14.1.5, ιό, 18, 2ς, 30, 32, 

[3) 53» 55» 57ν 64,71, 72, 73» 74. 75» 76, 77, 84) 8 ς, τού, 128, 130, 
131) 132, 124. (πρὶ. ΑἸεχ. (δς. Νίς. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρμαγῖς ρεϊπιᾶ, 

422. ἱ, ρας ἵεει πάλ, 31). ἷν, 2:6. Αὐυζς. (ἰλίδοἀά. ἰῃ ΡΩ͂. Αταῦ. 
:. ἃ. διν. Οεοξ. εἰ ποπὶ Ογρε. Ασπῃ. 1. αἰΐαυε. Αγπὶι. Εά. 
τὸ Σινὰ] το Σιναὶ )ς. τοῦ Θεὸν ζ2. α τὸ Αἰεχ. Οϑοῖζ. Αππ. τς 

δἰαυς. Απη. Ἑά. γι. ΑἹ. 1, ρματῖς ρήϊῃδ, 222, οὰ πδδεὶ 110]. 
ὅλον] « αὐτὸ ἴῃ ςἰιαταέϊ. πιϊποσο ΑἸοχ. ἐπ αὐτ. τὸν Θ.] τον Θ. 

ἐπ᾿ αὐτ. Χ, 14.) τό, 18, το, 2ς,) 30, 46, ς7, (9, 64) 73, 75» 77», 78», 
82, 81, ὃς, ὃς, τού, 1οϑ, 120, 132, 134. Οοτρὶ. ΑΙά. (ες. Νὶς. 

(γε. ΑἹ. ;, μασῖε ἐξκουπόα, 317). ἷν, ας6. δίαν. Οεοῦζ. Ασπι. 1. 3]}]- 
ᾳυε. Απη. ἙἘά. τον Κνρ. ἐπ᾿ αὐτ. ΝἿΙ. Ογε. ΑΙ. 1, ρᾶτῖε μεΐπηα, 
232. επ᾿ αὖτ. Κυρ. τον Θ. τς. α τὸν Θεὸν 37. α 4ύοσυε ἴῃ τεχῖυ, 
(οὰ μαδεῖ ταλεροὸ Κυριον τηδπὺ Ὀγίπηλ, 13:1. αὐτὸ} αὐτὼ 14) 10, 
27. 77ν 110, 1384. ἀντου ς8. Ογτ, ΑἹ. ἱ, μαπῖε ρεΐπιδ, 222. ἱν, ἃ ςό, 

(εὰ Δ δ᾽ υἱ ναι. καὶ ὠνί6.) , καὶ 32ο. ἀνε. δὲ Χ, τάν 18, τό, 

18, 25, 20, 32) 37, 432) 43» 65, φόγ 47) 59, 4, 71), 73) 745γ 75, 76, 
77. 83ν 84, 8ς, τού, 118, 139, 131) 1329 134. Οὐρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 

(αι. Νῖς. δῖαν. Οὔἴτσοψ. ὁ καπνὸς) - αντου τις, γ2. Αἴδῦ. :. 2. 

Απτωεηὶ Οοάϊΐοες αἰφυὶ. Απτη. Ἑή. ὡσεὶ] ὡς 19, 829) 108. Ογτ, 
ΑΙ. ἢν βᾶσῖε ρεΐπιδ, 242. ἷ, ραιῖς ἰεσυπάλ, 317. ἰν, 2:6ό. χακνὸς 4] 
ατμός 10, 30, 37» 47), 73» 755 78» 83, 118. ἢς πιᾶῦρὸ Χ. ὥς ἰπ 
εχ, ἐεὰ καῖγος ἰπ τοῦς. ὃς. ἧς ἴῃ ἴεχῖυ, (εἀ (πρταίςρί. καπνὸς, 
ς6.Ἡ ἄς ᾳυοαυε ἰη τεχῖι, (τὰ δΠιρταίςτρι. τπᾶπα ῥυὴπηλ χαπνοῦ, 
131. ηατμῖς τοβ. ἀτμὶς ἰπ οἰμλταθ. τηΐποῖε Αἰεχ 4 Οεοσς. 
ἐξέςη) ἐγη (Άς) γς. πὰς) α ὅᾳ4, γό. σφόδρ.) ,.32. (αῖ, 
Νις. σφόδρα:-«φόϑρ. ἰχ ςοπι. 19] αὶ αἰϊεγιῖ, εἴ φυα 15 Ἰηϊετα- 
ςεηϊ, γό. 

ΧΙΧ. Ἐγίνοντο δὲ] ἐγένοντο δὲ 14, τό, 33, ς2,) ς3, ςό, ς8, 64, 
γ,2,) τοῦ, 1ο8, 118, 131. (δι. Νῖς. Ογτ. ΑἹ. 1, ρᾶτῖς “δου Ά, 217, εἴ 

Αἰϊ οἱ ρίυς ἐππιεῖ, [εὰ εἰ ΑἸ10᾽ υὐ να. εγινετὸ δὲ Ν]]. εἴ Ἄταπε Οτοεξ. 
φαοπίανα ἐγακ Αττὰ. τ. αἰϊΐϊφυς. Ατῃ. Εά. αἱ φων.) πασαι αἱ Φ. 
:9- τῆς σάλπ.}) αὶ 19. ἰσχυρότεραι) ἰσχυραὶ Ογε. ΑἹ. ἱν, 
46, πὰ Αἰ) υἱὐ να. “ονηΐεν Αὐξ. Ργαπηυπι ο’ Αππ. 1. 11}. 
4ιε, Ασα. Εά. Μωυσῆς) Μωσὴης 1], 37, 7Ὡὲ. “Ἔ δὲ Χ, 1:8, ζο, 
84. καὶ Μ. κα. Αὐδῦ. 1. 2. 3. ἐλάλπσω] ἐλαλει ΝῊ, Χ, 14, 

᾿ζ) ΠΝ 19, 25) 29, 30) 32, 37, 43) ς3» 44) 47, 58) ς9, 04, 71, 
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ὮΙ Ε Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. ΧΙΧ. 

, 

ἀπεχρίνατο αὐτῷ φωνή. Κατέξη δὲ Κύριος ἐπὶ τὸ ὅρος τὸ Σιν βεπὶ τὴν Χορυφὴν τοῦ ὁρουζῆ χαὶ 

ἐκάλεσε Κύριος Μωυσῆν ἐπὶ τὴν χορυφὴν τῇ ὁρες" χαὶ ἀγέθη Μωυσῆς. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς 

Μωυσῆν. λέγω ξὰς διαμά γῷ λᾶω. μή σωσι πρὸς τὸν Θεὸν χαταγοῆσαι ωὐσην, ΛΕ Ύν, χαταςὰᾶς ἰχαμαρτυρα! Τῷ ας μῆ ΤΟΤΕ 4 ἰσω θ ς ησᾶ 

χαὶ πέσωσιν ἐξ αὐτῶν πιληνσος. Καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ ἐψΠίζοντες Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἀγιασϑήτωσαν, μή 
9 9 ἰδὲ ; ρ᾿ Ἁ Ν 3 ΄ ς 

ποτε ἀπαλλάξη ἀπ᾿ αὐτῶν Κύριος. Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς τὸν Θεὸν, ἃ δυνήσεται ὁ λαὸς 
τὰ ᾿ Ν, Ἂν Ν ΄ Ν δ ΄ ἐ ».» ΄ 3 4 ἂν 

προσαναξῆναι πρὸς τὸ ὅρος τὸ Σινά" σὺ γὰρ διαμεμαρτύρησαι ἡμῖν, λέγων, ἀφόρισαι τὸ ὅρος, 
Ν τ ' 8. 4 

χαι ἀγίασαι αὑτο. Εἶπε δὲ αὐτῷ Κύριος, βάδιζε, χατάξησι, χαὶ ἀνάξησι σὺ καὶ ᾿Ααρὼν μετὰ 
φ ει. ὦ ν ε Ν Ν : ) Ν Ν νΝ “΄ : ἢ ΄ γ, 5 

σοῦ" οἱ δὲ ἱερεῖς χαὶ ὁ λαὸς μὴ βιαζέσϑωσαν ἀγαξῆναι πρὸς τὸν Θεὸν, μή ποτε ἀπολέση ἀπ 
αὐτῶν Κύριος. Κατέξη δὲ Μωυσῆς πρὸς τὸν λαὸν, χαὶ εἶπεν αὐτοῖς. 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος ππάντας τοὺς λύγους τότους, λέγων, ᾿Εγώ εἶμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις 
9» ΄ 3 ρ᾿ 33 “4 3 » » 2 », »’ δ  Φ Ν 3 ρῸ 

ἐξήγαγόν σε ἐχ γῆς Αἰγύπτου, εξ οἴχου δουλείας. Οὐκ ἐσονταί σοι Θεοὶ εἐτέροί “λὴν ἐμοῦ. 
3 ΄ “,,» 2 ἈΝ Νι ει“ “ Ν “Σ» ““»» Ν Ὁ ᾽ “ ο 

Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, δδὲ τσαγτὸς ὁμοίωμα, ὁσὰ εν τῷ δραγῳ ἄγωγ χαὶ ὁσὰ ἐν Τῇ γῆ 

529) 73, 745) 785) γ6, 77, 83, 8... 8ς, τού, 1ο8, 118, 128, 129, 130, 

1321. 114. (οπιρί. ΑΙά, ΑἸεχ. (δὶ. Νὶς. Οὔρ. 1, 13ς. ΟΒεγί. νὴ, 

240. Αυρ. ἔς εἴ Ογτ. ΑΙ. 1, ρατῖα ρυ]πιᾶ, 222) 224. 11}, 392. ἱν) 2 τύ, 
{εἀ εἰ 8110] υκ Ναῖ. ὁ δὲ Θεὸς] καὶ ὁ Θεὸς Ρ]ϊο ἱ, 4)ς. Αὐρ. 
δῖαν. Οὐἶσγορ. Οδοῦρ. Ασα. τ. αἰαας. Απῃ, Ἐά. ἀπεκρίνατο] 
ἀπεχρινετο, 205) 71) 128. 134. ἄπεκρ. αὖτ. φων.} ἀεαϊ εἰ ποσόηε 

Απη. 1. αἰΐσυς. Ασπι. Εά. αὐτῷ} αὶ 1, ξ9. φωνῇ] ἐν φω- 
γῇ ῬΆο ἴ. ς. ῥσγαγηῖς ἀστσυ]υπι Αταδ. 3. 

ΧΧ. Κατίξη δὲ] καταξέδηχεν δὲ Οντ. ΑἹ. 1, ρατῖβ ῥγίπια, 254. 
εἰ ἀἰεντεκ Οορῖ. δῖαν. Οὗτος. Αὐπι. 1. δας. Ατγη. ΕἘά, εἰ αἱ: 

εεπάϊ (ῃς) Θεοῦ. Κύριος 13] ο Κυρ. ς3, τό, τΩ8. Οοπιρ!. Ογτ. 
ΑΙ. 1]. ς. ἐπὶ 1, 25, 39] νεπῖυπῖ, συδῖ διεὶς εἰς ἰὼ Οὕεοο, Ασηι. 1. 

αἰΐφυς. Ατπῃ. Εά. τὸ Σινὰ] τὸ Σιναὶ ς. κα τὸ 14) τό, ςγ7, 729 
57» 1οό, 130. Αἴεχ. Ογτγ. Α].1.ς. Μωυσ.] τρὸος Μ. ς-2Ζ. τὴν 
χορυῷ. τοῦ ὄρ. 13] του ορ. τὴν χορ. τύ. τῷ ὄρες τ᾿ ---τοῦ ὄρες 2] 

α δἰτεγιισα εἴ αὐ: 115 ἱπτεγίασεηΐ, τό, 18, 19, το6. α Θλάεπι, εὰ Πιρ- 
Ρίενὶς 11 πᾶπυβ ἴπ πιᾶγρ. 131. καὶ ἐκάλ. Κύρ. Μ.} , ς3. 
ἐκάλεσε] προσεχαλεσε 32. Κύριος 25] α,͵.9. Απῃ. 1. Μωυσ.] 
τὸν Μ. Ογτε. Α]. 1. ς. ἐπὶ τὴν χορ. τοῖδψο. καὶ αν. Μ.} και αν. 
Μ,. ἐπὶ τὴν χα. τοῦ ορ. 53. ἐπὶ τὴν χορυῷ. 2} ἐπι τῆς χορυφης 71. 

ἐπι τὴν χεφαλὴν ς3, τχύ, 1290. (ΟΙΏΡΙ. ἐχ εαεμρμῖπε ταῦ. 1. 2. 
ὠνξθη} - ἐς Θεοῦ. Ασπι. τ. αἰΐφυς. Απῃ. Ἑά. 

ΧΧΙ. Καὶ εἶπεν] ἀϊκὶ! ἀμίοπι 5ιλν. Οὗἶτορ. α καὶ Οδοῦρ. ὃ 

Θεὸς πρὸς Δ.) οΘ. τρ. ἄὐτον 71) 82. ΑΙά, δῖαν. αυτὼ ο Θ. ᾽ς. 

ὁ Ἀυρ. τρος Μ. το, το8. Κυρ. οΘ. τρ. Μ. τς. Κυρ. τρ. Μ. 118. 
Οντ. Δ]. τ, Ῥρατῖε ἐξουπάλ, ς 18, {δὰ 4110] ας Ν 21. λένων) α 8, τ1, 

εἰ τ! Αντα, τ. αἰ χαθ, Ασπ). Εά. "2. Ασαῦ. 3. εἰ αἰϊκὶέ εοτρ. 

λαῷ] λ. τουτω ῥχγΐπιο, ἴδὰ τούτω φοίϊεα ἀεϊείυτη, 84. ἐγἤσωσι] 
Ἔ ἐπὶ τοῦρος 14) 16, 2ς, 32, 57, 737) 78. (Δι. Νῖς. 

τὸν Θεὸν] Κυριον τὸν Θ. ς8. “Ἐ ἐπὶ τὸ ορος ζ2, 

αα Τεπίαπαάμηι τ ΔΥΔΌ. 1. 2. 

εγίουσι γό. 

ϑίαν. Οἰἶγορ. 

130. κατανουσαι}) καὶ ΑΥΔΌ. 2. 

τοίσωσιν} τιδη ΝῊ, Χ, τ4, 1όν 18, 2ζ, 29, 30, 329 52, ςζ, ζ7, ζ0, 

ΟΝ; 73) γα), 76...) γ8, 80, τοῦ, 120,. τΆ21,) 114. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. 

Ογτγ.. ΑΙ: ἴς ματα ρυϊπια, 224. τσέσει 84. ἐξ αὐτ.}) ἀπ᾽ αὐῇ. 120. 

Οοιηρὶ. 

ΧΧΙ. Καὶ οἱ ἑερ. οἱ ἐγί.] καὶ οἱ ιερ. δὲ οἱ εγί. 9. ΑΙεχ. οἱ δὲ 

εγί. μερ- 8ς. ΑἸά. - μα {ατεγάοίες δα. 851αν. Μοίᾳ. Κυρίῳ τῷ Θ.] 

α Κυρίῳ ΠῚ, ς3, ςς, ςϑ, 77. τοϑ, τ18. ΑτπΊεηὶ (Τοάῖοα8 4] 141}. ΑΥ̓ΤῚ. 

Εὰά. κα τῷ Θ.. Ατη). 1. τω Κυρίῳ ἰαπῖιθ (ὐΟΠΡ]. δαῦϑῖ αὐ ας. 

ἰεὰ Κυρίῳ π᾿ σπαγαύς, πϊποῦο, ΑἸοχ. ἀπαλλαάξη) ῥεγέαέ αἰίφιο! 

(ορί. ἀπ᾿ αὐτων] εξ αυτων δν" καὶ ἀπ᾿ 6Ό. χα, 1. Κύριος] 

πλύϑος 11]. Κυρ. οΘεος 72. Κύριος 1η σμαγζαόξ. πηποζὸ ΑΪοχ. 

ΧΧΙΠ]. Καὶ εἶπε] εἰπε δὲ τὸ, 1τοϑ, 118. δ5'αν. Οὗἶτοσ. α καὶ 

(εοτσ. τὸν Θεὸν] Κυριον τον Θ. :ς. δυνήσεται) »οο ΑΥὐῃι. τ. 
.Φ ᾿ ο’» Ὕ “ο Ξ 

αἴας, Ἄσῃ. Ἑά. τπροσαναξηνχι) ἀναξηνᾶν τύ, 120. (ορὶ. 
᾿»ν ή Τ “ ν. “ »“»- “ν- - »᾿ - ᾿ ἡ »“ἢὦ ο ΦΟΥΎΤῊ 
τσρὸς] εἰς ΨΡ Ι ᾿Ω 0, “.Ὁ94 20, Ν “4 “ Ὗ᾽ 3,59 50» 64, ΓΑ ΣᾺ δ, (οΙ:ΡΙ. 

᾿ Ἶ " Ἐν, 5 ᾿ . ᾿Ξ εἣ “- ᾿ Ὡς Ὡς ιἾ ᾿ ΧΑ 

ΑἸά. Τὸ ὁρος) α 1ῦ. γο Σινα] το Σιναὶ 7ζ. κτὸ 18, ξς, 

5 7) 73ν 1ού, 128. κ υἱπιπΊη δ ς8, 72. συ] “μι ἐρςΣ Ατιη. 1.ἥ 
40 4 ἢ Ὁ ἤ χω 7 Ὰ . 

αἰ.6. Ἄττῃ. Εά. διαμεμαρτυρησαι) θιεμαρτυρησας (ὐγΥ. ΑἸ. 1, 

μᾶτίς ἰςουπάα, 318. ἡμῖν} εἰ δε ΑΥαΌ. 1. 2. »ηἱδὲ, [ρὰ δας ΠΡ- 
. ᾿ ὰ “- Ὦ ᾽ γ» .Δ" ; Ν 

ἴηὶ ΕἸ ποδί, Αταῦ. 2: Λεγῶν) α 72. εἰ Ζι κι} Αγ. 1. 4114 116. 
φ ὦ Ἵ 5 . ᾿ . . . 

Ασπ. Εά, ἀφορισαι)  έρατεῖ Αυτλεηὶ (ὑοάϊςο5 αἰϊφυϊ. Ατὐτη. Ἑά. 
ΐ' ν᾿ ἊΨ ΟἿ ᾿ μιῃ 

ἐγ πο ΑΥδῦ. 2. Το Ὁρὸς Φ 1 τὸν λιχον 10. τοῦ, Ι ἧμης (σεοῖψ, 

ἀγίασαι] αγιᾶσον το. {απξίβεεπε Αταθ. 3. {απδιύβεει Ἀττηθηὶ (ὁ. 
ἀϊςες αἰϊφυϊ. Αὐταὶ. ἙἘά. αὐτό] αὐτω 19, τοϑ. α Ογτ. ΑΙ. 1. ο. 

ΧΧΙΝ. Εἶπε ϑὲ αὐτῷ Κύρ.} α γι. κ αὐτῷ Δεπιεπὶ Οὐσάϊειϑ 

αἰϊφυῖ, Α΄Ἰτη. Ἑά. α δὲ Οὐδοῦξ. καὶ εἰπὲν αὐτ. Κυρ. ΝΊΙ, Χ, 14, 

1ζγ τό, 1ϑ, 2ς, 295) 30) 52) 555 57) 59, θ4) 73» 74. 75. 76, 84, ὃς, 
Ιού, 118, 120, 121) 124. ΑἸά. ΑΙεχ. (ατ. Νίςο. εἰ ἀΐχὶ! ὅς. 
Αττῃ. 1. δἰϊΐφυθ. Αἰτῃ. Ἐάὰ. 

κατάξηϑι] και καταδ. Ν]], 29, 74) 84) τού, 134. 
α 1ζ,), 75. κα καὶ Ογγε. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ̓ ἴδουπάδ, 318, δ αὐ Ψαζ. 4116]. 
σὺ] , Αππεηὶ Οοάϊοα5 αἰϊαυΐ, Αται. Ἐά. καὶ ᾿Ααρὼν] κα καὶ το. 
“Ἔ ο αδελφος σου τοϑΒ. -Ἐ τὸν αδελφον σον το. οἱ δὲ ἱερεῖς} καὶ 

οἱ περ. τι8. (ιαά ἐοέϊογες Αταῦ. 3. βιαζέσϑ'ι. ἀναξῆναι] βιαζ., 
τπροσαναῦ. 11:1. βαδιζετωσαν αναδ. τς. βαδιζεσϑωσαν ἀναξ. ς3, 
ς6. Οομρὶ. Ογτζγ. ΑἹ. 1. ς. δεεεάπηε αὐ αἰζεποφιμπι ΑτΑΌ. τ. 2. 

αὐκεπάσαί (ορῖ. αἰεπάαπί ΑΥΔΌ. 3. τὸν Θεὸν} Κυριον τὸν Θ. 

ις. μῦ ποτε] αὶ οὔτ 44. ἰπ σοιππιᾶῖο 14. ἀπολέσῃ] χπαλ: 
λαξη τς, 29, 48, 78. ἀπ᾿ αὐτῶν] εξ ἀντῶν τό, 30, 75. 111: 
Απη. 1. αἰϊΐψιιε. Αὐπι. Ἐὰ. εἴ ἤς πιαῦρο Χ. 
τλάτο. αἴ Ναϊ. ὃς. 

ΧΧΝ. Κατέξη δὲ] α δὲ Ατπ,. τ. αἱϊϊφιιε. Ασπν. Ἐά. 
πεν αὐτοῖς] κ2:. εἰ ἀἰϊκὶν βε) (εὰ α αὐτοῖς, φογρ. 
Αταδ. 1. 2. εἰ οπιπία παιταυΐ ἐς Ατυλθηὶ (ὐοάϊσες. αἰϊφυὶ. Απῃ. 

Ἐπ. 

εἰ αἱκὶ! ἰδρ ἦος 

Ι. Καὶ ἐλάλ. Κύρ.} α καὶ γ6. Αγηγ. τ. αἰΐαις. Ἄτην. Εἰ. -Ἐ ὁ 
Θεὸς τς, 32, )τ. Κύριος δὲ ο Θεὸς ελ. το. - προς Μωυσηων το. 

ΑἸΘχ. “παντας] αὶ 10. τούτους] “Ἐ τρος δίωυσην 83. Αἰά. 

ὅ]αν λέγων] εἰ ἀἰχκὶε Οεοῖρ. εἰ αἰεὶ ται. τ. αἰΐαυθ. Αὐτὰ, 

Εαᾳ. 

ΠΠ. εἰμι} ι ΟἸἴεθ. ΑἹ, σϑι. ᾿ατηαίς, 1, τω 8. Ογσ. ΑἹ. Σ, Ρατὶδ 
. - ᾿ - ἢ " .- ἢ Ἴ 

Ρημηα, φῦ, ἰεὰ ἢαῦεῖ Ρὶι5 {66 ] 110]. Κύριος) α 53. 
͵ ς ) Ὶ ! ᾿ ᾿ Ξ- ι 

Λ 7ζ. οστις ἐζηγαγον] ν ὅστις ἨΤ, δ. οστις ἐξηγᾶνγεν 2. 

ἢς ὥγτ. ΑἹ. ἵν, 422. {οὰ υὐ Δί'αἴ. δἰιὉϊ] οἷὰ5 1616], οστις δἰ νη γὙ Χὴ 

Ογτ. ΑἹ. Σ, ρΡατῖε ἱεσυπάα, 1ζ2. 0 εἐξηγαᾶγον ΝΗ, Το Ευϊσοηζ. 
Ἢ δ νας ἊΣ δ ὦ πως τῶν Ἰὼ Απιρσοπα. ο εζωγαγων Ἀν, 14. 1ζ, τὸ, 18, 5 ζ) 209) 30 

Υ “- ν᾿ δι. “- δι “ » δι »- » ὦ '4͵  αἢ ͵ 

ς7), (ὃ, ζ99ῳ. Ὁ 4. 71) 739 74) "0. 77, γ8ὅ 136. ΑΙά. 

(ἰλῖ. ΝΙς. ΟἸἿοι. ΑἹ. 1. ο. δυαπιαίς. ᾿. τ. ἢ 
ε τῳ Ξ ἤ ἣν 5 - ι ζ ἡ γὼ 

ἰοχῖι, 8ζ) 1321. 0 ἐζαγῶώγων, ἱεά ὦ ἵπ σπαζαξὶ, πιϊηογο, ΑἸοχ, ἐξ 
δ τι 4 

οἱκ.] και εἶ οικ. 18. 
Α .ὔ - ᾿ ι γ᾿ - “- ἃ “»ἡ ᾽ 

111. εσονίαὶ σοι Θεοι εἐτεϑ.} α σοι το. δ ἰῤὶ δός ποῦς (τ. 
. - ἔ 

Δ δὲ ες: που ΑΥαΌ. 3. εΥΜΑΣ σησι τ. ἤδεῖ αἰ (σδοῦρ. “ΦΠ.)ὸν 

ἐμκου] ΑΛ (ορί. αϑίσμε γ18 Ηϊοσ. εἴῶς ἢ αἰ σθηῦ, ἢ ὉΠῸ Ιοςο. 

Ἶ ππλκδὰ Ψ ῶρ ων. ΕΜ ΔΑ ἕν ΩΣ ΚΆΣ ΤΥ Τ ἡ Δ ᾿ΔΥ Ξ Ὡ: οι σεις  74ς ΙΑΥ. Οἴζτοσ. σεαντω ) ἐϊδι ΔΥΠ.. ὃ ΑἸ Π116, 

Μ ΝΙΝ Σ ΝΟΥ Ὶ Δ ! Ἂ δόμα Ὡ ϑεσε ὲ Ἄττῃ. Ἑάή. εἰθωλον] ἑοία (σεοῦσ. -Ἔ τ Δῖπῃ. 1. Αἰ] 486, ΑΥΓΠ,. 
» ἃ. 

Βα ἶδὲ τσραντὸς δμ.Ἶ δδε τ. οἱ. ς υδὲ παν ομοιωμὰ 1ζ, Ὡς "(, 5οε Ὧᾶντος 0... οὐὲε ὥ. ομ.».. 7) ὃ. ονοξ δῶν ομοιωμῶ, τς, 2ζ) 

ἢ νὰν ὧδ σὰ φῇ “ΤΥ Ἐν Υ ΄) ν᾽ ᾿ Ὑ "»» »Ἥ ἔξ. Ν" - ] » »Ἣ: »᾿ ᾿ - 
ζ0» 64, "6. ΟΟΥΟΓ ἢ. «Ὁ. 1)ατηαὶῖς . ᾿ς 21 4} “0 ἐς ΕἸ }} ἢ, Ι, , ςΌ. [ΟΥΤΘ, 

- . , ᾿ " ναι 4 Ἀ ἕ ᾿ 

ς -- τ ΤᾺΣ  ἽΣ ΦΟΡΈΣ ἘΝ ον Τὰ ἘΞ ῦΞῦΣ. . ἈᾺ νῦν πώ 
τς δἵ Οησ. )Ι,ς 740, οἱ ΔἸ10] ωὠΐντος Ἰῇ (ὍΠΙς 6. οὐοὲ τῶν Τι ομιοιωμιου 

ΓΦ] ΄ " ! 

Ι)απηαίς. 
ὕφι - ε ᾿ . - " . 
ὙΠ Υ ΡΣ ων Δ. ἰοὺ {.,,ἷ . ἊΝ ὙἸΜΥ ουὐὐςε ὧῦἂν ομκ. (ὑὗντ. Δ]. ἵν, 422. ἰδὰ τἰ δ δῖ. 4101. 

: ὦ ᾿ 

; 
 δυν") 8 Διυνεν ἷ“"»ἦ 

“ΩΡ ΔῚς . ἐξ" 

Ι, 2090. 

εἰ οὔ: βηε  πεε] 671 ὅΪδν. ΔΙοία. 71 γε ξ ΠΩΣ, 7) ; 

φμὲ μίϊαηι βημἐ μα πο ηὶ Δυιθτγοίαί τ. γε ομπδη ψρε ἐπάϊπερε (ὐορῖ, 

Αὐαῦ. 3. ἔς Ηἰϊεγ. ἴῃ ὑπὸ ἸοΟΟ;, ἰεὰ πέσε βρμλ μίτον ογηριίεηε ἢ 110, 

Μεμμείμηα οπαροι βρμϊμμάϊιεε Ἀτστλεπὶ (ὑοάτσες. αἰἴσα, Αὐτή. Ἑά, 

σα τ} Ῥυφιῖτι ογαπήκπι (ορῖ. φααηέμμ Οὐδοῦσ. Δί, σ. αἰ αὺς, 

βαϑιζε) πιαγρο πόρεν ς8. , Ατδῦ. 3. 
καὶ ἀνάξηθι]. 

εἴ ἤς ἴῃ ἰοχίυ, (64 ἴῃ 

,α»ν 
Χχαι ἐι- ' 

20. 

21. 

“- 

: 

2. 2 ὦ ΡΝ 

Ν 
ἋΣ ΦῊΉ 

᾿ 

ἐυσ 

λΙφιμη 

ς σφεῖς ΕἸ 

4 



Ε {] Ο 

ΚΕΦ. ΧΧ, 

δ. 

6. 

7: 

8. 9. 

“ ] 

νὴ ᾿ 

10. 

ΤῚ. 

12. 

ὑ7 οὐδε γὰρ ((ς) ς1. 
ὦ 6. ἘπῈ  Ν 

’, φ φ ΓῚ Ρ, ρῶ ρΦ 

χάτω, χαὶ ὅσα ἐν τοῖς ὑδασιν ὑποχάτω τῆς γῆς. 

Δ. Ο Σ. 

᾽ Ζ 9 ρϑ 3 ἈΝ Αᾳ ’ 

Οὐ πῃφοσχυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις 
: οῷ : 3 Ὰς ’ ᾽ κΚύώ ξ Θ ᾽’΄ Θ Ν ὥ Ν 3 διδ Ἁ, ς ’᾽ ’ )5΄ἿῚᾳα 'ὶ ἙΝ ΄ Σ 

αὐτοῖς ἐγὼ γὰρ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς σᾶ, Θεὸς ζηλωτῆς, ἀποθιόους ἁμαρτίας πάτερων ἐπὶ τεχγᾶ; 

ἕως τρίτης χαὶ τετάρτης γενεᾶς, τοῖς μισοῦσί με, Καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσί 

με, χαὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου. 
» "ὋῸ “4 

Οὐ λήψη τὸ ὕγομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ 
’ 3 Ν Ν ΄ ν» 7 ε ’' Ν ο’ Ν » 2 ΣΝ 

ματαίῳ" οὐ γᾶρ μὴ χαϑαρίση Κυριος ὁ Θεὸς σοὺ τὸν λαμθοχνοντὰ τὸ ὀνομᾶ αυτοὺ ἐπι ματαίῳ. 
΄ ἴω ς 2 δ 7 Ρ φ᾿ ΄ ἃς 

Μνήσθητι τὴν ἡμέραν τῶν σαξδάτων ἁγιάζειν αὐτήν. ὋἝξ ἡμέρας ἐργᾷ, χαὶ ποιήσεις πάντα τὰ 

ἔργα σου. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἐδδόμη σαδξατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου" 8 ποιήσειεν αὐτῆιᾶν ἐρ- 

γον σὺ, χαὶ ὁ υἱός σου, χαὶ ἡ ϑυγάτηρ σου, ὁ “παῖς σου, παὶ ἡ ποαιδίσχη σου, ὃ βοῦς σου, καὶ 
“,͵ε ΄ ᾽’ Ν Φϑ ,»ἤ Ν ε 7 ε “᾿ Ι ᾽’ 3 Ν ἃ ε “ 

το ὑποζύγιόν σου; χαι σὰν χτηγος σδ, χαϊ 0 “σροσηλυτος ο ΄φαροίχων ἐν σοι. Εν γὰρ ἐξ ἡμε-- 
3 Φ Υά ἃ 2 Α, ΄-ς ΝΗ αν ς΄ ΝΝ ἊΣ "-, Τά Ν 3 Σ» βῳ ις 

ρᾶις ἐποίησε Ἰζυρίος τὸν δρᾶνον χα! Τὴν Ὑὴν Χαϊ ΤῊΥ νάλασσαν, χαὶ πάντα τὰ ἐν αυτοῖς, Χαι 
ξ΄ φΦῸ ε ’ βὸ ς ’ Ἁ, φο 3 ΄ ’ Ἁ ς 7 Ν { ἰέ -ς ς ᾽ 

χατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τὴ ἐξδόμη" διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἐδδομην, χαὶ ἡγία- 
“, Ψ ’, ΄ ΄ “ Ν ῶ 

σεν αὐτήν. Τίμα τὸν σατέρα σὰ χαὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται; χαὶ ἵνα μαχροχρό- 

Ἅτσπν. Ἑά. ἀνω} , Οἴεπι. ΑἹ. ς4. ΤῬαπιδλίς. ἱ, 390. ὅσα 9] 
α λίβδη. ἱ, 3ς. Ονγ Αἴ. 1, ρατῖς ρήμηλ, 173. Ρῥγαπητζαϊ οννπὴνπε 
Οορί. φεσηνσι τοῦς. Ἅπη. τ. αἰΐΐφυς. Αστιν. Ἐά. ἐν τῇ γ5)} 
ἐπὶ τῆς γῆς Δίίλη. 1. ς. ὅσα 1] φυσπίμαι Οτογς. Ἄσηι. τ. δἰ ἰ- 

4υς. Απη. Εἰ. τοῖς 0δ.} τω ὖχτι ΔΊ, 11:8, 129. Οτίρ. ]. ς. 

Δυρ. ποῦν". ἃρΡ. Αυξ. ἔς πιᾶῦρο Χ. πιαγὶ Τοπ, 
τῆς γγ.] τοῦ συρᾶνον 7:. 

Νν. Οὐ προσκυνήσεις εἰ πον σιζοναὐϊε ΑΓΑΌ. τ. 2. 

ΜΙοί. αὐτοῖς 1] 4 Ὠλιταΐς. 1, 300. 
α ἅΪτοτυσ. εἰ αυπ ἰδ5 Ἰηϊετίαοςηῖ, (γί. οὐδὲ μ5} οἱδ᾽ κὶ μη 32, 
429) 82, τού. (Οοίπ). ν, 196. νγ. ΑἹ. 1, ρατῖς. ᾿σιπνα, 173. ἱν, 422. 

λατρεύσεις) λατρευστι ὟΝ, δ. δι δοιν ΥΥ 

λατρεισει (ἢς) ς 3. γΊρ τ4.}., γάρ Οντ. ΑἹ. 
ἦν, 422, τὰ παδεῖ αἰ]. α Ευϊσεηῖ.. κα εἰμι Δτθμῃ, ἰ, 18. Κύριος] 

« Αἰμλη.]. ς. Θεός σα) α σε ΔΑτίμη. ]. ς. ἀποδιδοὺς] ὁ χποδ. 

Αἰδλη]. ς. ντ. ΑἹ. νυ], 327, [τἀ ἍΠ101 αὐ δας. φνὶ ἄσίιγο Λττὰ. τ. 4}}}- 
αυς. Αγπι. Εἰ. ἐνάνεο Οορί. ἁμαρτίας] ἴῃ πυπιοτο Παρ. Ωγ. 

πατίρων] ανϑρωπὼν τς. γόνίων ΟΠ γνΎ. νἰ, 327.) 101 4110] υεὲ νῖ, 
Ῥταηντς ἀττὶσααπι Ααρ. 3. τινα] μγασπτς ἀτεϊὶουϊυπι Ασα. 3. 
ἕως τείτ. καὶ τετ. γεν.) γινεας τως τρ. καὶ τ. 72. ἕως τρίτην καὶ τε- 

ταρτην γινεᾶν (ὐγτ. ΑἹ. ἵν, ςοό. ἐπὶ τὴν τριτὴν χαὶ τεταρτὴν γιενέαν 

1:30, 111. εἴ ἔς, π|ἢ ηαυοά α τῆν, 11, Χ, τῷ, τς, τό, 18, 19. 2 ς» 

89. 30, 32, ζ2) 55» 7) 59. 69. 73ν 74» 78» 76, 77. 78, 83) 8... ὅς, 
τού, τοϑ, τ18,134. (οπιρὶ. ΑΙά. Αἰεκ. (λι. Νς. Οἠξ. , 771. ὃἢ 

12ς. Αἰἱλη,]. ς. ΟἸ ἢ, 1. ες. Εὐτδγπι. ἰὴ ]οὔληη. 3411. δενεγυς ἰῃ 
Οἷς. Νὶς. ἱν 772. Ευΐφεηις. δίδν. Οἴτος. Ασγῆν. ᾿. δ ἴφυς. Ατπὶ. Ἐά. 
ὥς Ογτ. ΑἹ. νἱΐ, Ῥαγῖς τεττὶδ, 717, 16] ἰδὲ υἱ Καῖ, ὥς Αοδείυς ἰη 

(αι. ΝΊς. ᾿, 773, [τα ρᾶυ]ο ἀπε υἱ δ΄αϊ. 

ΑἹ. Καὶ ποιῶν} ε; μαείανι Οορῖ. Μαείοα: ἀσίοηι δῖαν. Οῇτοχ. 

καὶ ποιῶ (γε. ΑἸ. ἐν, τς). ἧς Οεογρ. Ατπιςοηὶ (σάϊοςς αἰϊφυΐ, Ατσπι. 

Ἑά4. ὥς πη. τ. ἴῃ Πιᾶγρ. ὩΆΠῚ α τσοιῶν ᾿ῃ ἴσχῖυ. χιλιαδ.}) τ ρε- 

»ηατίόμ (ἃ ορῖ. 

"πὸ αὐἴογει οἷαν. 
9 ο 3 ΩΣ 

τὶ ῖ δυτ. ἃ } 

πετατίοπκσι Οορῖ. Αταῦ. 3. ἀγαπ. μὲ) α μὲ Εὐυϊχεητ. τοῖς 
φυλασσ. α τοῖς Ονγ. ΑἹ, ἱ, μασῖς ρα, 1723. τρογαγματα) 

διχαιωματα γ6. 
ΝΠ]. Οὐ 1] αὶ μὴ Αἰδδη, ἱἰ, οἱ, δὰ υἱὐ Νϊ. «ἸΡὶ, λήψη 

τὸ ὅν.) ἡμκγεν ἐπ πονπίης ΑΓαῖν. 3. Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου] καὶ Κυρίου 

ς3) 1209. Ἀποηγηι. ἃΡ. Αὐγζ. Οεύγρ. κα τοῦ Θεΐ σου ΟἸεηι. ΑἹ. 
4099, εἴ αἰ1δ]. [απιαίς. 11, 630. Ληοηγιπ, ἃΡ. Ῥγυΐρ. κἡ σοὺ Ογτ. Αἱ. 
Υἱΐ, μαγῖς (ςουπίλ, 1 ς2, (πὰ Βαθεῖ αἰ]. καὶ γὰρ μὴ] ὅτι καὶ μὴ (γε. 
ΑΙ. ἱ, ραγῖς γεπια, 2206. , μὴ Αταῦ. 3. καϑαριση) καϑάρισει 
)ς. Οὐοπιρὶ. Αποηγπι. 8ρ. Ῥγοίρ. ποῦν πὶ. 8Ρ. Αὺς. καϑάαριει ς8, 
22. ὁ Θεός σου) αΑΥἿἾΙ, Χ, 14. 1) τό, 18, 19) ἃς»), 29, 30, ς2, 

83, ς4, κύ, ς7, 58, 59) 64. 72, 73» 74. 75» 78, 83) 84, ὃς, τού, 1ο8, 
118, 130, 1321, 134. 116. (οπιρί. ΑΙ4. Αἰἷεχ. (δι. Νὶς. (ΟἸεπι. ΑἹ. 
4909. Αἴδδῃ. 11, 178. (οίῃ). ν, 196. [λαπιδίς. 1. ς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε 
Ργηια, 226. ἷν, 421. Ἀποηγη. ἃΡ. Αυρ. Αποηγπι. ἃρΡ. Ῥγοΐρ. Ασγαδ. 
:. 2. Οορῖ. Απῃ. 1. δΐφυς. Ατηι. Εά. τὸν λαμξανοντ.} τὸν 
λαδόντα (οἴπι. ]. ς. εαρίαμες ϑίαν. Οἴγοζ. τὸν λ. τὸ ὅν. αὐτ.} 

α τὸ ὄν. αὐτ. 74. φιὶ γαγεῖ ἰκ ποριίπς εγκε Αταῦ. 1. αὐτῷ δομεϊπὶ 

Οεογς. 

Ψ]11. Μνήσθητι] μνησϑητε το, τοϑ. τὴν ἡμέραν] τῆς πμε- 
μᾶς 32. τῶν σαξ6.} ,πόδαιϊ Αὐφ. ὁγιαςζ.} του αγιαζ. τς, 
ς8, 72. ρῥγαπιτῖς τὰ Ὁ Χ εἴ ἰῃ ματα. πέμογε ΑἸεχ. αὐτήν] 
αὐτὰ τις. κααὐυξ. 

1Χ, Ἔξ] αγὲκ ταῦ. 1. 2. ἡμέρας] ἡμέραις τι26. ἐργᾷ] 

ἐργαζου τιο6. ἐργάσῃ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς μετα, 226, {6 4110] υἱὐ Δ᾽. 
ορεγαὐεν, Η ἰλτ. ποιήσεις) Ἔ ἐκ ἐὰ, 1. ἀηςὶ5 ἰηοἰυΐα, δίαν, 

Μοῇ. σου] α νι. ΑἹ. ἵν, 423, (αἱ μιαῦεῖ 4110]. 
Χ,. Τὴ ϑὲ ἡμ.}] α δὲ γ8, 8ς. Αττη. 1. εἰίφυς. Απτ. 4, ργα- 

ταις ἐν 78. Ασπι. τ. αἰΐᾳυς. Ατπὶ. Δ, ὦ εἰἷϊε δίλν. Οἴἶζος. 
σαζξατα]) .πῤόαιεσι Ἀπουγτα. ἃρ. Αὐρ. Ηλι. Οορῖ. Λιῤῥαιωπ 
ἄχει: Αταῦ. 1.2. εὐδυῤὶε Αταῦ. 3. Κυρίῳ τῷ Θ.}) Κυριου του 
Θεὸ Χ, ᾽ς. Αγπὶ. 1. αἴἴᾳφυς, Δα. Ἐκ. ὥς ἴα τοχίυ, Το υἱ Καῖ. 
ἴῃ ΠΊΆΓΕ. 8ζ, 137. κα Κυρίῳ 1Π1. πιλρεῖ ὧὐ Κι. {τὰ Κυρίῳ ῃ 
σπογαλέξ, πιίμοσς, ἅ]εχ. ρτγαιτηϊπις ἀνάπανσις Ογτ. ΑἹ. ἐν ρᾶτγῖς ῥτίπια, 
420, ς:38. τ ἅγια Οντ. ΑἹ. ἴν, 26. σου 1] κα 20. οὐ 

ποιήσεις) πο  αιία, Αταῦ. 4. ἐν αὐτῇ σὰν ξ6γ.] ἐν αυτω αν 

ἐγ. ὃς. ἐν ἄντοῖς Ἐὰν ἐγ. 53. τᾶν ἐργ. ἐν αὑτὴ 15. πᾶν 

40, )γ6. {υργαίεραιπι φρσς ἃ ῥγπιὰ πηᾶπ, Αἴπι. 1. Ἐκ 
Αγιδ. 3. Απῃ. 1. δἰίᾳυς. Ασηι. Εα, ὁ νιός] οἐ νιοι (3, 76, 82. 
ΑἸά. ὁ ταῖς) καὶ οἵαις 14.) τς, τύ, 32, ς3, 72, 77, 114- Ολι. 

Νὶς. Αιδῦ. τ. 2. 3. δίαν, Οεογν. ὁ βοῦς σον, καὶ τὸ ὑποζ. σα] 
μαῦεῖ ἢπς Ὁ “ Αἰεχ. κα καὶ ὃς. ργαιιτζυπι εὐ Ασδῦ. 1. 2. 3. 

Ἷ ἴω} 

δἷδν. τὸ ὑποζ. σα} α σε τό. αβκπως κα: Αχαῦ. 3. και πὰν 
Γ -" ᾿ Ὁ Α Φφῴ 

χτῆνος σον} α 136. ασου (αῖ. Νίο. -κ τᾶν Αππ. τ. καὶ σὰν 

τὸ κτ᾿ σου Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρατῖς ρήπιδ, 226. χαὶ ὁ τροσήλυτ.] κα καὶ 
ἃς. -Ἐ σου τς, 72. ΑΥΔΡ. τ. 2. δῖαν. Οἰἶγορ. Ασαϊεμὶ (οάϊςε5 4]1- 

4υ]. Αππ. Ε4. -Ἐ ἰάσπν (Ὁ κς οἵ ἴα ομδγδές, πιίροῦς ΑἸεχ. ο ὁ 
τπροσήλυτ. Αγπ. 1. 

ΧΙ. Τοζμπὶ σοπιπιὰ αὶ 136. Κύριος 1] ο Κυριος )γ4. Κυρ. 
ο Θεὸς γ4,),. 755) τού, 114. Ὑπεοΐογεῖ. ὰ χῖ. Νὶς. 1, 779. Ασα. 1. 
αἰϊαυς. Ασιπ. ἘΔ. φὋ Θεὸς ςξ. δενεσίδπ. ἰπ Αὐυέ,, ΡΡ. ἃ Οοπηδεβί. 
διό. τὸν οὐρ.} τὸν τε οὐρ. ΝΠ], Χ, 18, 04) 74, τοῦ, 13:1, 134. 
ΑἸά. ΑΙεχ. χαὶ τὴν 5ϑαλ.} α (οἴῃ. νἱ, 288. χ, 321. ϑενογίλη. 
Ἰ. ᾿ς. αἴγε. ΑἹ. νὶ, ραιῖς τοιτίδ, 4.11) [εὰ μαρεῖ αἰ, α καὶ ϑίαν. 

Οεοζ. “.“ “ανία Αταῦ. 1. 2. σαντα ταὶ ογιπό φυοΐ Οεοῖρ. 

Αγ. 1. δἰΐϊᾳφιις. Απη. Ἐῤ. κατέπανσε) ἀεϊεῖυτα (ας) Αταδ. ε. 2. 
τῇ ἡμ.} ἐν τὴ Ἴμ. 14. 15, 16, 10, 4ς») 32, 52) 7, ς8, γῶ, 73») 74. 74, 
27ν 84.) τού, τοβ, 130, 114. (δτ. Νὶς, ὙπΠεοιοτεῖ. ]. ς. ϑίαν. Οὔσοχ. 
Απῃ. τ᾿. δἰϊίΐᾳφυς. Απῃ. Ἐά. ργαιατῶς ἐν τὼ Χ εἴ ἴῃ οδαγφέξ. πηὶ- 

ποῦς ΑἸεχ. δια---αὐτὴν] καὶ ηγιασεν ἀντὴν καὶ ηυλογησεν ᾳυτὴν 
Κυριος ο Θεος )ς. διὰ τοῦτο] εἰ ργορίεν ἦος ΑταΌ. 4. 3. εὐ- 
λόγησε) ηνλογῆσε 18, 30, ςς, ς9ς. Οομηρὶ. ΑἸεχ. (γι. ΑἹ. 1, ρᾶπῖε 
Ρτίπιδ, 226. ἷν, 423. Κύριος 15) - οΘεος 19, 71, 1οβ, 118. 

ΧΙ]. πατέρα σε) α σὰ Ῥο ὶ, 201. ΟἸεπι. ΑἹ. ςς ς. Οἡξ. ἱ, 6 ς9. 
Ταδηλδίς. ᾿, Β6όο. ἱγεῃ. 1ηἴρΡ. Ογρσ. Απιδγ. Απιηδγοῆδῆ. Ογτ. ΑἹ. [6- 

τλεὶ, {τὰ ἔξρε μαθεῖ, σὰ τ" --σὰ 2} α δἰϊεσιῖγ. εἰ φυα5 115 ἰπῖοτ)α- 
ςομς Ογτ, ΑἹ. 1, ραγῖς ῥτίπιᾶ, 23. Παπιαΐς. ἰ, ὁδ:. {εὰ «δὶ ἢδλθες 
υἴσταυς. μητέρα σου] α σον 11], ςο. ῬΒΙΙο ἱ, 4ο1. ΟἸεπι. ΑἹ. 1, ς. 
Οὔ. 1]. ο. εἰ αἰ]. Βαί. 1, ς44. εἴ α}0]. Ογτ, Ηἱετγοῖ. τοϑ. Ογτζ. ΑἹ, ἱΐ, 
8όο, εἰ 410] : 1.«ὰ παῦεῖ ἔξρε. παῦεῖ σὸν 'ἴπ ςἰμαγβᾶ.. πλποσε Αἷεχ. 

ἵνα τ᾿ --ΐνα 23} α αἰϊετισ. εἰ χυδ 15 Ἰηϊογασεηῖ, 111. , σοπῆπικ- 

᾿ἰϊος Αἴῶλδη. ἰἰ, 242. διαρεῖ εδάδπι ἰπ ομασγδῶς. πηΐποσε Αἰοχ. εὖ σοι 
γίνηται!) εὖ σοι ἦ Εὐΐ, ἱ, το. ὄδοπωπε ἐς ἱπυεπία! Οοριῖ. καὶ 4] 
α 74, τού, 134. Οορ. ἵνα μακροχρόν. γίνῃ] ινα μαχροχρον. γένης 
1οό. να μακροχρον. ἐσὴ 14γ1ςγ 16,2 ς, 32, ξ7») 73» 779 78, 130. (δῖ, 

Νιὶς, ὙΒΕΟρΡΙΙ. 123. ἐσὴ μακροχρον. ἰληΐυτῃ ς3. Οτορς. ΝΥ, 123. 
Βαί. ἴ, ς44. ΟἸμγί. ἵν, 663. γε. ΑἸ. 1, ρατῖς ῥπιᾶ, 23 ς. ἱ, ρατῖε 

(συ πάλ, 41. ἰ,, 86ο, εἰ «ἰϊ0]. ΠΙετ. ὅπως ἔσῃ πολυχρόνιος Αἰῇδη. ]. ο. 

ἕνα μαχροημερεύσης ἸὨατηαίς. ἢ, ὅδ. “ Οταςις ἐχρτεῖς αἰχίς, τῷ Α 



β--ῳ 

τς. υΞ βακϑῇ 

γιος γένη ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἄγαϑης, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι. 

χλέψεις. Οὐ φονεύσεις. 

Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. 

Οὐ μοιχεύσεις. Οὐ 

Οὐ ψευδομαρτυρήσεις χατὰ τοῦ “πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ. 
» »9 ΄ ΝΝ ρ" ἴω ᾽’ 9 3 ΄ Ν 5 2 " , 

Ουχ ἐπινυμήσεις ΤῊ ἼΔΗΣ τοῦ πλησίον σου" οὐχ ἐπισυμήσεις τὴν οἰχίαν τοῦ ὡὠῶλησίον σου, 

οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ, ὅτε τὸν παῖδα αὐτοῦ, ὅτε τὴν πιαιδίσχην αὐτοῦ, ὅτε τοῦ βοὺς αὐτϑ, ὅτε 

τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ, ὅτε. “παντὸς χτήγους αὐτοῦ, ὅτε ὁσᾶ τῷ πλησίον σοὺ ἐς. 

ὃ λαὸς ἑώρα ΤῊ φωνὴν, χαὶ τὰς λαμπάδας, χαὶ τὴν φωνὴν τὴς σάλπιγίος, χαὶ τὸ ὁρος τὸ χαπνί- 

ζον' φοξηϑέντες δὲ σᾶς ὃ λαὸς ἔςησαν μαχρόσϑεν. 
χαὶ μὴ λαλείτω πρὸς ἡμᾶς ὃ Θεὸς, μὴ ἀποθάνωμεν. 

Καὶ εἰπᾶν πρὸς Μωυσῆν, λάλησον σὺ ἡμῖν, 

Καὶ λέγει αὐτοῖς Μωυσῆς, ϑαρσεῖτε" 

ἔγεχεν γάρ τοῦ μ ἰών ὑμᾶς ταρεγενήνη ὁ ὁ Θεὸς πρὸςὶ ὑμᾶς, ὅπως ἂν γένηται ὃ Αὔδὺξ: αὺ τοῦ 

ἐν ὑμῖν, ἵνα μὴ ἁμαρτάνητε. 

ὧ ἦν ὁ Θεύς. 

“ιμἱ πονεῖν ἀΐεγαπι, Ἦος εἴδ, τοολυήμερος. Απιδτ. Με δπραύμε εἰ ρας 

σιάσθπ ἐωπρες ΟΟΡῖ. ἵνα 8ϊαν. Οἴἶτορ. γῆς] Ἔ σε τς. τῆς 

ἄγαϑ.} κα ις. ὙΒοορῆ. 1. ς. Οτρ. 1, 488. Βα. ἰ. ς. Ηΐετ. α ες 

οὐτπ 144. ἰῃ σοπηηδῖα 136. δομἑία!ὶς Οὐπὶ ΓΙ ] 0 Αὐτη. 1. δἰϊΐψυς. 
Ἄγηι. Ἑά. Κύρ.---διδ. σοι} ἐγὼ δίδωμί σοι Κύρ. ὁ Θεός ὙΒεορΡΗΙ. 
Ι. ς. Κύριος] ο Κυρ. 72. σου υἷϊ.}] α 729 τοῦ. δίδωσι) 

δωσει ς5, )ς. Ηϊετ. πε. τ. αἰϊΐαυς. πῃ. Ἐά. σοι], Οεοζς. 
ΧΙΠῚ. Οὐ μοιχ.] κ φονευσεις ΝἿΙ, Χ, τς, 18. 10, 2 ς) 29, 52) 5 7» 

58, ζ95 64. 71) 725 83) ὃς, τού, τοβ, 128, 131) 134. (πρὶ. ΑἸά. 

ΑἸεχ. (δι. Νίς. Οἴει. ΑἹ. 446. (Οοίπι. ν, τοό. Τε. Αυσ. Οαιά, 

Βεῖχ. Η ὰγ. Αποηγπι. ἀρ. ἄυζ. ὅς Ογτ. ΑἹ. νἱ, ραγῖς ρυπιᾶ, 73. εἴ 

αἰϊοὶ, 1:4 οἱ αἰτοὲ υὲ να. μὴ φονεύσης Βαΐ. δεῖ. Οτὔαῖς. 11}, 1.4. 

εἰήε δῖαν. στη. 1. διε ἅπῃ. ΕἘα. ποη γηγαδετε Οεοτρ. 

ΧΙΝ. Οὐ κλέψ.] ου μοιχεύσεις ΝΙ], Χ, 18, 19, ἃ δ ον ΤΩ, ζ Ὁ, 

ς8, ζ9, ό4, γ2, 83, ὃς, τού, τοβ, 128, 131, 134. (οιρ!. ΑΙά. 

ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. Ὑβεορῃ!. ει. ῬΆΙο 11, 186. ΟἸεπι. ΑΙ. 446. Οοῇπ. 
ν, τοῦ. Τεπ. Αὐρ. Ηϊαγ. Οσαυά. Βγῖχ. Απογπι. ἀρ. Ατς. (ορι. 

ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. δῖαν. εογσ. Απῃ. 1. δφις. Ατη. Ἑά. ου φονευ- 

σεις 14) τό, 80, ς7, 73» 759 76, 77» 78», 130, 136. Μχίπι. ἴῃ (δῖ, 
ΝΊς. ;, γ82. Ἡϊεγ. Αὐρ. {εγλεῖ. 

ΧΝ. Οὐ φονεύσ.} ε κλέψεις ΝἿΙ, Χ, 14, τό, 18, 19) 2ξ) 29) 309 

2) ςς) 47, 58, 595) δ4, 725) 73ν 75. 77» 78) 83, ὃς) τσό, 1οβ, 128, 
110, 131) 134, 136. Οοπρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. ἝἸἹεπι. Ἀ]. 446. 

ὙΒεοΡὮἢ. ττοὸο. Οοίηι. ν, τοῦ. Μαχῆη. ἴῃ (αἴ. Νὶς. ;, γ82. Τα. 
Αὐυνσ. Ηἰεγ. Απογπὶ. ἃρΡ. Αυρ. (ορί. ΑΥᾺΡ. τ. 2. δίαν. ἄς Ουτ. 
ΑΙ. ἢ, ματῖε ργίπηα, 75», εἴ ΑἸ] : δὰ εἰ 41δ᾽ υὐ Ψα. μὴ μοιχεύσης 
Βαΐ. δεῖ. Οταῖ. 1, 1.4. 

ΧΝΨῚ. ψευδομαρτ.} 'π πτηρετανο ϑ[αν. Οἴἶγος. Απῃ. σ. Π1 418. 
Ἀπη. Ἑά. πλησίον} ὠλησιον 7ς. 

ΧΥ]Ι. Οὐκ ἐπιϑυμήσεις 1] μὴ ἐπιϑυμήσης ἘρὶρΡῆ. ἱἷ, 703. 

οὐκ ἐπιϑ. τ᾿ --τ-οὐκ ἐπι. 55} , αἰξευείγα εἰ 485 ἢ᾽5 ἐπιειδοθηῖ, ἌτΔΡ. 
:. 5. ἐπέϑυμ. τ΄, 1} Βαθοης ἴῃ ἐπιρεγαίίνο 81αν. Οὗἶγορ. Αὐπῃ. 1. 

τοῦ πλήσ. 2.1 καὶ ἰτεγιῖγα εἴ {πδο 1ϊ5 ἱπτοτ]αςοπὲ, τό, 
.8, 10.) ζγ ζῶν 7ῶ) 757 76, 84, τού, 136. 

Νέ 00- 

“Ἄ ο 

του ὠλυσοῚὶ 

αλησ. σὰ τ] πλησις 

ρον ἄντου, Ἐἰ α ἐδάεζῃ ἰῃ 144. τς. οὐκ σὸν ξ. Ὁ οὔτε τον 

ἐσγιϑ, τὴν οἱκ. τὸν πλ. σου} οὐδὲ τὴν οἰκιὰν αὐτου (8. ὙΠΕΟΡΉΙ. 123. 

οὐτε οὐκ ἐπι. τὴν οἰκ. τοῦ πλ. σου, ἱεξὰ οὐκ ἐπιϑυμησεις ογαπῖ αὐἀάϊτᾳ 

ἴῃ ξαθῃι πὰ δὰ Ἰδι5, εἰ ροΐξεα διεπιπὶ ἠοἰεῖα, Ν]1. , τὴν, εἴ ἢι- 

ὅτε τὴν οἴκ. οἷ τ πλησ. 

ὝΠΡΟΡΗΙ. 1. ς. 

ουδὲ ἴῃ ΡΓΙΠΏ15 αιδίιοῦ ἰοοῖς 

Ῥταίοτῖρῖ. γυνδικῶ ἃ τᾶπα Ἰοσυπάλ, 130. 

ὅτε ὈΝΙΠΖῸ6] οὐδὲ 110. 
“᾿ . ΠῚ 

οὐδὲ ἴπ ῬΥΤΩΟ ἰοςο τό, 

δου, Ἰδμιαίς. ἢ, ξ νϑ. 

(οἵπη. ν, τοῦ. 

γῷ, 180, 121, 126, οὐδὲ ἴῃ αἰθι5 ἈΓΙΠῚ}5 ἰοοῖβ 147) 19 τύ, 10, 2 ζ) 

20.) .39, 55) 5750 58) 59, 64, 735 74» 707 777) 78) 84) ὃς, τού, τοβ, 
18, 128, τῶ, 134. (οπρὶ. ΑἸά. Αἰοχ. (δῖ. Ν!ς. 

ὅτε τ᾿ -π-οῦτε 39] κα αἰτογυῖγ. εἴ 4118: 115 ἱπῖεγ- 

Ἰδοεηΐ, 72. ὅτε τὺν ἄγρ. α χύτου.] οὐ τὸν ΧΎΡ. ὥ. ς5. 

Αἰοχ. κα Ασαῦ. 1ἱ. 2. 

α αὐτῷ Παπηαίς. ͵. ς. 

οὐδὲ ἴῃ ΡΓΙΠΊΟ 

ἐἴ ἰεουπάο ἴοσο 5. 

Παῦες 0 τ 
- “ “ 

Λ αὐτοῦ Ἰ)αμπιαίς. ᾿ ς,ι ΦΨΈΕ τὸν χ. αὐτοῦ ] 

υδὲ τὸν π. ὦ. τ 1. μαθεῖ οὐπηῖα {Ὁ πὸ ΑΥδΌ. 2. 
Ϊ΄ ου Ἰ)απηδίς. ]. ς. 

αἰϊόγαῖγ, εἰ 4015 115 ᾿πίομαοεηΐ ς3. ΑΥ̓ΔΌ. 1. 2. 

᾿ Ἢ «- ᾿. α, ᾽ 

γε τὴν] οὐδὲ τὴν τς. παιδίσχ. αὐτου] α αὐτ 
᾿΄ ο “ Ο 

ἀτε 4 -- ὃτε 6] καὶ 
ὦ Δ ἢ 

τοῦ (θοὸς) τοὺς βοας ι16. ( οἴη. ν, τοῦ. : Αυρ. Τὰ 
ἕ γ “ ν , 4 - ΜΞ Εν. ᾿ Αὐος͵ ᾿ 

ὑποζ. αὐτου] τὸ ὑποζυγίον αὐτοῦ ζο, 72, 110. α ἄδυτα τό. αὺ- 

ΤᾺ 

-" ᾿ 

τον [ὥουν 7 

τοῦ Ῥόμυΐι.--- αὐτου ὉΪ.} κα αἰτεέγαῖσ. εἴ 48: 115 ἸηΤΟ]ΑσδηΣ ζῸ) 1527. 

Τλαυδίς. 1. Ὁ παντὸς Χτήν.)] α πὰ ντὸς τ 3[. 

110. (οὔ. 1. α. νυν ὅτε ἢ 

τ-λ. δου ἘΜῈ α κι ς. Αυν. 

Ὠυλραίς ἰ. ς. 

αν χτηνος 72, 
γ«Ἅκ4ιὶ (ἡ φ,; 4 “ 

οσοα τοῦ ιλ. σου ἐστ} σε οσῶ ἔςι ΤΞ3 

Ψ " ᾿Φ εἰ 

α ὉΠΊΠΙΆ γ7ς. οὔτε ταν ὁσὰ ἄζε. 

γξ ΟΗΩ φηοί ηοί ( ορί. Ἴσφης ΟΜ ψηοίοηησηςξ 

147. 16, 2ς, ξ2) 57) 73» 775 78. (αἴ. Νῖίς. 

Εἰἷἱςἤχει δὲ ὁ λαὸς μαχρόϑεν, Μωυσῆς δὲ εἰσῆλθεν εἰς τὸν γγόφον, 

Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν, τάδε ἐρεῖφι τῷ οἴχῳ ᾿Ιαχῶδ, καὶ ἀγαγ[ελεῖς τοῖς 
--- ἂς; Ὁ ..-.-.- - 

΄ 

δῖαν. Μοίᾳ. πιᾶγρο τυοηεῖ δᾶ, 4115 (δὶς ἰμηΐ ἰπ ϑαπηαγ πο ἐχοηχρίατῖ, 
ΔΙῸ τῇ Ἡεῦγαϊιοο μαθεγὶ ΑΥδθ. 1. 2. 

ΧΝΠΠ. Καὶ πάς] τᾶς δὲ ΑἸά, ϑ[αν. Οἴἶτος. 
εωρὼν Χ, ὃς. ακοίοδα! Αταῦ. 3. 

φψοζές ἰῷ ᾿ΠῸ ἰοςο, {δὰ 1ῃ 4110 τοεέσι, ΑῸρ. 
α δἰτετιῖτα εἴ 455 115 ἱπιειασεης 79 76. 
ἰαπραίας: ΑΥτδΌ. 3. 

ἑώρα} τπᾶγρο 
τὴν φῶν. καὶ] Ἂ τό, 128. 
τὴν φων. τ ---τὴν φων.29} 

τὰς λαμπ.} υἱεἱοὺπ 

καὶ τὴν φων. τῆς σαλπ.] καὶ τῆς φωνῆς τῆς 

σαλπ. 7ζ. τοζές ἑμδα᾽ ἴῃ ἀπὸ ἷοςο, δὰ ἴῃ δἰῖο υοερε ἐπε, Αυρ. 

α καὶ ΟΘεοζρ. τὸ καπνίζ.} τὸ ΝΙ], Χ, 14, 18, 19) 25) 20, 32, 
52, ζ7, 39) 72) 73. 70, 77.) 82, 8ζ,) 109, χ18, 120, 124. ΑἸά. (ἝΟαῖ. 

ΝιΙς. καπνίζον] καπνιζομένον 29, 74) 76, 84, τού, 124. -ἴ ἢν 
φοδηθέντες δὲ] φοξη- 

δεῖς δὲ τς, ςΒ, 72. δἰπιεδα!, εἴ, δὲ, Αστπ. τ. δἰπφιθ. Ατπγ. Ἐά4. εἰ 

ἐἐνιφόαμι δἷαν. οἴ φμοπίαπι ρεγομίες εγαὶ Ἀταῦ. ὁ λαὺς 

Ἔ καὶ σαλευϑεις τς, .8. -ἢ εἰ ευυοίξοεγα! εμπα τὸς Ἄταθ. 1. Ὁ δλ- 
ἀεπὶ οὑπὶ δά ργατηο ΑΥᾺΡ. 2. -Ἐ εἰ σοη ονποδαίμγ Αὐτὰ. τ. Δ] ΠΖυς. 

Ατῖὰ. Εἀ. ἵρησαν] ἐγῆσεν το. ἐςὴ ιτξζ, ς8. 
ἰατὶ Ασαρ. 1:. 2. Αὐη). 1. 8|114116. Αττῃ. Ἑά. 

κροϑ.. 32. 
ΧΙΧ: εἶπαν) εἰπὸν 7ς, τοῦ, 158. 

λάλει Ογτ. ΑἹ. ἢ, 742, [δά ἰδὲ] αὐ Ναῖ. 

82. σὺν ἰπ ἰεχῖυ, δὰ σὺ ἴῃ πιᾶγρ. 8ς. ἡμῖν) ἡμᾶς ([0) γ3. 
πρὸς ἡμᾶς Βαΐ. ᾿ἴ, 4). Ογτ. ΑΙ. 1. ο. ποῤίγωνι ϑ5ῖλν. Αστιν. τσ. αἱϊὶ- 

φυς. Αγ. Εά. -Ἐ καὶ ακουσομεθα τς, 72. Ατπ). 1. 4] Π4υς. Ατηι. 
Ἑά. {ιρταίςρε. αἰϊδ τηᾶπ καὶ ἀκουσόμεθα 130. -ἙΞ μ ἀπά] ας 
Αὐαῦ. 1. 2. "“ρὸς ἡμᾶς} εμπὶ ποόὶς Αττα. ι. αἰἴαιςε. τη. ἘΔ. 
ἼποοΡ. ΝΙΩΝ. ἴῃ ϑεπηοηιδῦ. Αὐπιθπο- τι. ὁ Θεὺ;)] α ὁ Βς. 

κὴ “Ὁ βηποτε ὟΙΙ, Χ, τς, 18, 29, 30, τό, ς8, 71, 74) γύ, 84, 8ς,ν 
τού, 128, 129, 131) 134. ΟὈΠΡΙ. ΑἸΙ. Αἰοχ. Ογτγ. Α]. αἱ, 26: ν, 

4οο. νἱ, ραιῖε ρεΐπια, δοϑ. Απρ. {επηεὶ. δ[αν. τ ροης ἌγΤπ,. 1. αἱ. 
πε. Ἄπη. Εἀ. ἧς εἰ ῬΠΪο ἱ, 475, δὰ μη 1») 238, δ. 

ἼΠῸ ἰοοῦ, δὰ κε ἴῃ αἷἷο, ἄυσ. ινὰ μὴ 1, 1ό, ῬΝ δ(, ζ2, ζ25 ζῦ, 

δὰ, 73. γΚ.: ΥὟ, 18; χοϑὶ ττῦ, 116. αι τ ς, ἜΠΟΣ, 444. Ογὲ. 

Ἀ1. τς, γ42, 8γ0. ν», 401. πιαᾶΐρο σφοπηηεπιοίδὲ ἢἰϊς αἰ ογορδῃὶ Δ 6Χ- 

ἀπ) ρΡἰΑγ5 ϑαγηατι δ! εἰ ἩΘΌΓΟΙ, Αταῦ. 1. 

ἘᾺ, Ἰ ὶ λέγει] α χαὶ Οθοῦρ. εἰχὶξ ἀπμλεηι 8 

ἸΏ Π1ΠΊ6ΟῸ ἤη σι- 

μακρόν.) απὸ μα- 

εἶπε ΑἸά. λάλησον] 

εἶ ψμάπαο ΙΠ 

ι Γ "ὦ μ, » «.{ι γφ Ἵ Ὰ . ᾿ »" απΐοτι δίαν. μέ χρ γθ αυτ. Μωυσ.] Μ. αὖτ. τς, τ8; 52. “αρ- 
-“ Α οἴ. λα Ἀ ᾿ 

» “ ψ 9ϑ δυεινν. δ ΄ ᾿ ἔ ν}Γ - ν' -"»"» »»(} 

σεῖτε] Ἵ ΜῈ ΣΥΝΕ . Οἵα ΟΣ. ἐν - ) Δ, 8 49 δς “4.494 “7 77 Γ ὋΝ 

Ὕ νε ἰμ ΓᾺῪ - 

(αἵ. Νὶς. τον πειρ. μνμε! Α ὑμᾶς “ῷ. οἷαν. Ὁἴξσοσ, τοὺ πέιρ. 
ε - φ-- ΄“-- ν ει “ΑΝ Ξ ΩΧ ϑο εν Υ ᾿ Μιὰν διε 

γμᾶς δ0. 75" του ὡς εὐ. ὑμᾶς ὡ ἃ ῥῬΞΎ: ο. προς "5.1 τοῦτον τπὰἂ- 

ἐγ. . πειράσαι ὑμᾶς 7γι1. πειρᾶσαι τῦὰρι ρέγ. ο Θ. πειρᾶσαι ὑμᾶς 71 ἰᾶσαι τᾶρε 
᾿ ν 
ι- 

'Φ͵ 

- 

δι ὦ. 

- 
ς Ἢ 

Ὰ Υ ε ἰὼν Ο ᾿ 

τεμ11} 7 ες αὐ τος ἱεπίατε νος Ἀυσ. υμᾶς 1 α αἰϊοχυῖγ, εἴ 

4118 115 ἱπιοσιασεηῖ, 131. παρεΎενυ 7} παρεγενεῖο τοϑ. ἢς Πηλῦσο 
. Ἢ “᾿ «Ὁ ! Ἶ ᾿Ξ κ“- ᾽ - [ω Εν. δ " Ὧ - Φ δυ - αὶ ἷ δαάθτη ΠΊΔΠ11, 8. -Ἐ ἦνε (ορῖ. ὁ Θεῦς) ολαος (ἢς) 3. 

ἃ ε "ἢ μλ 

Αταῦ. 4. πρὸς ὑμᾶς] πρὸς ἡμᾶς 25) 7ζ. 131. ἀν] καὶ τζ. 
» «. "᾿ Ϊ᾿ ε ᾿ 

ἐν ὑμῖν] ἐφ᾿ υμιν ΝῪΠ. ἐν ἡμῖν ΑΙα. ἐγὼ (ΚΑ Ὁ] εἰ πῇ πὸ Οϑοιξ. 

ὡμαρτάνητε ε] αύσρτητε 20, ζζ, 85, Ἢ ἡἢ (ΟΡ ῖ. 
γυ) ε ΄ δὰ ] -. ΒΝ 

ΧΧῚ, Εἰςηκ. δὲ] εἰ βαόα! Αυσ. Αἴτῃ. 1. αἰαιθ6. Ἄσπη. ἘΔ. 
φι. ΪἼ « Ἁ 

σε (σκεοτζν. Ο λαος) τᾶς ὁ λᾶος 14. 1Ό, 25. 322 ζ29 53, ζό, ἢ, 

(οπρὶ. ΑΙά4. ζ αἴ, 
ὦ ΝΜ ᾽ Ὁ Ἢ Δ 

Νὶς. Αὺρ. δῖαν. Οἰἶγορ. μακροῦ.) απὸ μακροί. τ8. 

Α 
ΟΝ ἐν λξο, 2 9. δή). σῦν ΣΥδὺ 720.) 180} 114 

μᾶχρο- 

οι. μος (Πι 4 (ΟΠ ΡΈπάϊο μαχρον. ΠῚ αἷὸ ἸηιεΠδ το ᾿ 

ον: Αττη. 1. 

τὸν γνόφον] ἄρα φελ {θυ τοις 

γ{Ὡς α ΤΠεοῖορ μιὰ, Οὐ, ἅ. 

ΕΣ ἀξςΠ|. ΑΙ. 

9 Θ. ἐχέ! 32.5.4, 76.345) 1οὔύ, 114. 

ν᾿ Ἴ 
72. Μωυσ!: δὲ] ἐξ 

"εν ἡ νὸς οὶ Οοπιρὶ, 

ὁ ξεως 960Π0], ἴῃ ιοηνυί. ἐδ 

8] που ΠΟ 1, ᾿Ὲ ἘΡΕΡ ', 643. 

ΑἸ] 6116, Ατπι. ἙΕά. ΕἸΠΎ 

υ Ἂ ᾿ ᾿ ᾶΪ' ἂν “ι«.͵“}» γ ϑίγζομ. 692, [δά Κὶ ΘΊΓΟΠΊ. 431. ὁ Θεός] πιαῖσο εκεὶ Χ.Ὶ 

ἔἐκει ο Ὁ, Δίοχ. Αταῦ. ἵἱ. 2. 

Καὶ πᾶς 

συ) λΙΩ τό, 77» ὃν 

13. 

Ις. 

17. 

21. 

λὸ Ζ- 

ΧΧ. 

14. 

16. 



ἔκῳ 

ζΖ Ἐ 
ΚΕΦ. ΧΧ. 

ο᾿ ΄ “εξ . 5 “Φ 5» οι “΄ “- ᾿Π ρΦ 4 
43. υἱοῖς ᾿Ισραήλ' ὑμεῖς ἑωράκατε ὅτι ἐκ τᾷ ἐρανᾷ λελάληκα πρὸς ὑμᾶς, Οὐ ποιήσετε ὑμῖν αὐ- 
24. τοῖς ϑεὸς ἀργυροῦς, καὶ ϑεοὺς χρυσᾶς ἃ “ποιήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖς. 

ν ΄ 2. » » “᾽ ν ε “΄ ε ᾿ δ . ᾽ ς: "Ὁ “ ν. 7 ΣΝ ἢ 
μοι, χαὶ ϑύσετε ἐπ᾿ αὐτ τὰ ὁλοχαυτώματα ὑμῶν, χαὶ τὰ σωτήρια ὑμῶν, χαὶ τὰ πορόδατα, χαὶ"" 

ΚΕΦ. 
ΧΧΙ. 

ΊΣ Φ ὑρἱΕ 

Ο Δ. Ο 5. 

Ἀ ΄ ες: ““' » ν Ζ ἬΝ » ΄ .»ν» ι΄ », οὐ ν Ὁ Ν ν᾿ ᾿ 
τοὺς μοσχοῦυς ὑβῶὼν εν αντι τότ; ὃ εν εἐχογνομᾶσω Το ογομᾶ μοὺ εχεί. Χα! ἥξω ρος σφ, Χαϊ 

εὐλογήσω σε. ᾿Εαὰν δὲ ϑυσιαστήριον ἐκ λίϑων ποιῆς μοι, οὐχ οἰχοδομήσεις αὐτοὺς τμητούς" τὸ ΔΑ. 
ν.. »7ὔ ΄ὉὝΛΖ, 3 ΄ 2 » »..νΝ Ν ΄, 3 ἡγναδῇ ὃν ἀναδχϑκί νι ἀ -τὶὸῇὶ 

γὰρ ἐγχειρίδιόν σου ἐπιξέξληχας ἐπ᾿ αὐτοὺς, χαὶ μεμίαγ)αι. Οὐχ ἀναξήση ἐν ἀγαδαυμίσιν ἐπὶ " δ' 
τὸ ϑυσιαςήριόν με, ὅπως ἂν μὴ ἀποχαλύψης τὴν ἀσχημοσύνην σου ἐπ αὐτξ. 

ἰω ἣν ,ὔ ΄ " ΕΣ 2 ῥ ρ Ἢ 

ΚΑῚ ταῦτα τὰ δικαιώματα, ἃ “παραϑήση ἐνώπιον αὐτῶν. ᾿Εἂν χτήσῃ παῖδα Ἑ δραῖον, ἐξ ἔτη " -τ,. ἡ 

ς--- νυ 

- 

3. δουλεύσει σοι" τῷ δὲ ἑδδόμῳ ἔτει! ἀπελεύσεται ἐλεύϑερος δωρεάν. ᾿Εἂν αὐτὸς μόνος εἰσέλϑη, 
ν. "Ζ ) , ᾽Ν Ν ἣν “΄ 3 » “ Ν ΄ π ττ ςς τ ᾧ ΓΌΟΝ ΠΣ 

χαὶ μόνος ἐξελεύσεται" ἐὰν δὲ γυγὴ συνεισέλθη μετ᾽ αὐτοῦ, ἐξελεύσεται χαὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ. 

χὰ 

“ λιαῦ. 4. 

ΧΧΙ]. ἘΕἶπι δὲὴ , δὲ τ4. Θεοῖς. εἰ ἀκ Αὐφ. δίαν. Οἰἶζγοσ. 
Ἄγηι. 1. αἰἴφυς. την. ΕΔ. τρὸς Μωνσ.) τω Μωυση 19. Οεοῖς. 
Αττη. 1. αἰϊΐφυς. Ατηι. Εά. ταδὶ] α Οεοῖζ. Με Ατπι. 1. αἱδὶ- 
ηυς. Αγπν. Ε΄. ἐρεῖς} Ἤ ἐν πη. τ. δἰφυς. Απῃ. Ἑά. τῷ 

οἵἴκ» Ἴακ. καὶ ἀναγί.) α βαῖς ς8. διαδεπὶ οὐ σ΄’ ργαπιο ΑἸοχ. 
Ατωῦ. τ. ἀναγ[ιλεῖς } ἴν ἱπιρεταῖῖνο ϑδίδν. Οἴτορ. τοῖς νἱοις] 

δ υηλογο ἀηρι]. Οεοτν. ὑμεῖς ἑωρ.} ὑμεῖς τε τωρ. 72. λι- 
λαλνχα]) λελαληχε γ6. ἐλάλησα 14 τό,2ς») 32) ς2, ς7) 73ν 77ν 78, 
8:1, 110. (αϊ. ΝΊς. 

ΧΧΙΠΠ. Οὐ ποιΐσετεἾ νον ἐρέμν  ασείοιε Ἀταῦ. τ. 2. 

“μεσ τον. 3. ὑμῖν αὐτοῖς] υμ. ἑᾶντοις 114. ὔτοτσ. εαυτοις 
ὑμῖν τς. υμὲν τἈπἴιπὶ )ς, 118. Τεπ. Οὐνρὺ. Αὐς. 70]. Εἰςπι. 

αυτοις ταπίιιπὶ Χ. εαυτοῖς ἰδπῖυη Ψ]11, τ6, 18,2 ς, 20, 

30, 32) 52) 53» 44, σύ, ς7, ς8, 9, 64, 532, 73ν 76, 77, 78, 82, 83, 
8.., τοῦ, 128, 129, 131. (οπιρί. ΑἸΙά. Αἰεχ. (δι. ΝῚς. Ογγ. ΑἹ. ἃ, 

Ρᾶττε ργπιῶ, 289. μετ᾽ ἐμοῦ ΡΠΙο 1, ς 3, (δὰ ἑαυτοῖς 1]. 
ταπῖυπὶ (ἔς, ἴεχ. ἑαντοις) 1.4, 85, 130. ἐμαντοῖς τληῖυπὶ (ἰορ. εαυ- 

"ξ ΠΣ 

ἐαντοὺς 

τοις) 19. ἐν αὐτοῖς ταπῖυπι (ἰεξ. ἑαυτοῖς) το8. “μη ἐῇ ϑίδν. 

Θεοῖς νι] 77. Ἔ υμων ς8. ἀργυροῦς) δμνέο! ΔΤ. 1. ἈΠ 4ις. 

Ἅτγιν. Ἐά. καὶ ϑιεοὺς χρ.] οὐδὲ χρ. 72. ϑιεὸς τς, 76. χρυ- 

σους] “γρέπίεαι Ἄτην. 1. αἰΐᾳυς. πη. Εα. ἰ ποιΐσ. ὑμ. ἑχντ.] 

α 53: πιο. 1. αἰΐᾳφις. πῃ. Εα. κα ποιησ. ὑμῖν τς, τοῦ. κα ποιγσ. 
ἐν αὖτ. (Ἰεγ. εανῇ.} ΄τ΄οΒ. ον ποιησ. ἀντοις Χ, τό, ςς, το, 76, 77, 83», 
8ς. (ἰοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (αι. Νὶς. ου ποιησ. αντοὺς (ἰεφ. αὐτοις) 
134. πον ζ{αεϊοίϊε ἱρβ νοδύγιει 51αν. Μοίη. πον 2ηείεεῖ: ἱρὴ τοῦ φοϑὶς 

ἐρδι' δῖαν. Οἴτογ. κακίαι νοόϊ 3: Αταῦ. 3. αἰδίησυυηπι Παιίπὶ 

Ρο χρυσοῖς, εἴ ιια" ἱπάς ἐεφυυπίιν γείστυπι δά ἐπίτίυ πὶ ςοιππηαῖῖ5 2.2) 
ἢπε υἷ14 ἀϊϊπιπῶϊτοης δὰ ἤμειτι ςοπιιδῖ!5 ἢυ)υΐος, 76. (ὐοπιρὶ. 

ΧΧΙΝ. Θυσιαςῆριον) ρμγαπιττυπῖ ὦ Αγαθ. 1. 2. οἱ ψαςιοιῖ; πεϊλὶ 

αἰιαγε Αταῦ. 3. ποιύσετε) ποιησατε Χ, 18, ς:, 71, γ6, τοῦ. 

ποιΐσ. μει} γπεῖε πείδὲ ἐμά Αταῦ. κ. ϑύυσιτι) ϑυσιασετε το. 
ϑνσατε Χ, 149 16, 18, ς3, 71»), 73. 76, 82, 8ς, τού, 

ϑυσιασατε τοβ. ϑισιασιτι μοι" καὶ ϑυσίιασατε (ἢς) 
τιϑ. αὐτο} αντω 10, 43. 108. ΛΙὰά. Οντ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς ῥγίπιᾷ, 

280. αὐτὸ τς, 72. Αἴεχ. ὑλοκ. ὑμῶν) α ὑμῶν ΠΠ1, Ν]], Χ, 14, 

τύ, 18, 19» 5ζ,) 207 30) 32) 52, 53) ζ 5» ζονθ 71», 73ν 74. 76, 77, 

58, 82, ὃς, τοῦ, τοϑ, ι18, 1295) 130. 134. (οπιρὶ. (δῖ. Νὶς, (ὐγγ. 

ΑΙ.1. ὦ. Ευΐροης. Ἡςεί οι. Οορῖ. δίαν. Οἷἶγος. καὶ τὰ 15], καὶ 
τὰ σωτήρ.) τὰ τὰ σωτηριον τό, 77, 110. νεπίϊϊ, 

ιλῖ ἰμετὶϊ ἰη Οτγαςο τὰ τῶν σωτηρίων, Οορῖ. χαὶ τὰς ϑυσίας Οντ. 
ΑΙ. 1. ς. ὑμῶν 2] ὑμῖν 332.) 52. καὶ τὰ τος.) Α καὶ Χ, 

1ύ, 1Ὁ, 10,25), 30) ζ2,) 53» 56») 37) 50. 72) 73ν 74. 73» 77» 85) 1οὔ, 
ιοϑ, ττϑ, 128, 120) 130, 134. ((οπιρὶ. Αἰά, (δῖ, Νῖς. Ἡείνςἢ. 

δἷαν. Οἴτορ. (δοῦν. πῃ. τ. αἰΐφυς. Ατγπι. ΕἘὰ. -Ἐ ὑμῶν τς, 72. 

Αγαδ. τ. 2.1. Ἄπης ᾿. αἰΐφυς. Ἄγιη. Ἐά, οἱ ὧε ουἱόκ, Αταῦ. .. 
μίσχους ὑμῶν] βόας να. Οντγ. Αἱ. 1. ο.. 46 υἡμὴν οογις εἰ οὔογαιὶς 

ἐν παντὶ} α ἐν τῷ, 16, 2:) ξ2, 57, 73» 130. 

Ολι. Ν!ς, Κ ἐὰν] ου αν 5ς. κα ἐᾶν 73, 74, 84. τού, 134. ᾧ ἂν 
Οὐντ. Δ]. 1. ς. ἱπονομασω) ὀνομάσω 19, τοῦ, 118. επονομᾶσης 

εχ Τοῦτ. 3} σῆς {πργαΐοτγιρὶ. δὸ αἱ τῆδηυ, τού. εἐπονόμασητε ςΆ. 

ἐπογομασωσι 14.) 1ό, 2ξν ξ2) 57» 73» 77» 78. (αἴ. Νίς. επωνομα- 

σωσιὶγ Το ᾿λῖετ σὲ εἰς {ρτγαίοτιρῖ. ΔῸ δὰ πιδῆῦ ὁ, πεπλρὲ υἱ Ἰερογεῖαγ 
καὶ ἥζω τρὸς σὶ] α καὶ (ορι. Οεοτς. 

ϑυσιται 7ξ. 
128, 130. 

(ὐορῖ, (ὐεοτρ. 

ὦ μκὐὐ Δταὺ. τὸ 

ἐπωνολχσω σι) 130. 

α οἰπηΐδ Αγαῦ. 3. 

ΧΧΝ, δὲ] α Οφοις. ϑυσιαστ. ἐκ λιϑ.] ἐκ λίϑ, ϑυσιαστ. 
συγ. ΑἹ. 1, ρας μπιδ, 280, τἀ υἱ Α΄ Αῖ. Δ}δὲ. τοιῆς} ποιεῖς 7.» 
1:οό. ποιησης τύ, 23) 327 52) 337) 57») 72) 737) 78) 108) 118) 130. 

Οὐοπιρὶ. Αἰ4. Ὑποοάοτεῖ. ἴῃ (αἴ. Ν ς. ἢ, 784. Αγπν. 1. αἰ χφυς. Ατὐπι, 
Ἑά. ποιησεις 10. οὐκ οἰχοδ.} α οὐκ (ῆς, ΟΥ̓ΚΟΙΚ (γ]1ῦς5 εοη- 

ἄπαε5 [πε ]οταπι {Ογαγῖιπι) 72. -Ἐ πίδὶ Ἀπ. 1. αὐτοὺς τμητ.] 
α« αὐτοὺς Οεοτγς. τὸ γὰρ ἐγχ. σου ἐπιξίθλ.}] α σον ζ2. πε ἰπ- 
ες σπολιγιδίμ με Οορῖ. πὸ οἷα, σιαπν πα ἤέγγωι ΑΥΔΌ. 1. 2. 

ἐγχειρίδιόν) ἐγχειριον ξ9. για 
πων Οδογρ. σου) αὟΙ1, 14. τό, 2ς, ς9, 64, 77, 28. 44- 

ἀἰάϊε ἔυργα ᾿ἰπεᾶπὶ 4118 πρδηι5) 130. μου 111]. σον ἴπ σδαγαδές. πιὶ- 

ἴογο ΑἸςχ. ἐπιξίδλνν.) χαταξεδληχ. 53. εἰσδεδληχ. ξ9. αὖ- 

τοὺς 2] αὐτου ὅ4. αντω 14» τό, ἃς, ς7, 71) 76, γ8, 120. ΤΉεοο- 
ἀοτεῖ. ἴῃ (τ. Νῖς. 1, 784. Οορῖ. αντῶων ς2) 59. αὐτο ]], Χ, τς, 

18, 10.299, ςς, 68, 74, 77» 84. 8ς, τού, τοϑ, 131.) 134. ΔΙά. ΑἸεχ, 

Ο γε. ΑἹ. ἢν, ραπῖε ῥσῖιπδ, 280. ἱ, ρατῖε (εσυ πάλ, 48. Αγαῦ. 1. 2. ϑίλν. 
Οἴἶτοσ. Απτῃ. 1. αἰίᾳφυς. Ασπι Εά, ἀντο ἰοπῖε ᾽ς. χαὶ μεμίαν- 

ται] τοῖσρο ἐδεδηλωσας αντὸ 8ς. φκὸ ἱπφκίμσγο ἐἐϊμα Αταῦ. τ. 2. 

εἴ ρείμαν ( ορῖ. Δταῦ. 3. 

ΧΧΨΜΝῚ. Οὐχ) εἴ ποῦ Αγ. 1. 2. 3. 

(δι. Νίς. ἀνχδιδασει )ς. ἐν] αᾳ Αἰά. ἀναδαϑμισιν) αναξαθ- 

μοις 32. γε. ΑἹ. 1, ραπῖς ρηπια, 434. ὅπως} ἵνα Ογτ. ΑΙ. 1. ς. 

ἄν] α Δ], 14». τό, 18, 19, 2 ξν 29, 30, 52, 55) 57, 59» 73» 75» 78, 
ὃς, Ιο8, 118, ι30. ΑΙά. Αἰεχ. (αι. Νις. Ογγ. ΑἹ. 1. ς. Ἰθαπιδίς. ἰἱ, 
461τ. (ορῖ. Αγην. 1. αἰϊϊΐφυς. Ασηὶ. Εἰ. μὴ] α τοῦ. δπο- 

χαλύψης τὴν ἀσχ.) ανακαλυψης τὴν ασχ. 14.) τό, 2 ς, ς3,) ς 7, ὅ 4, 
78. Οοπιρὶ. (αι. Νίς. αἀνακαλυψεῖις τὴν ασχ. 1οό. γευείεηι ΜΛ κα- 

ἐμαίεε Ἀττι. τ. αἴἶις. Αππῃ. Ἐά. αὐτοῦ} ἀντω 19, 1οϑ, 118. 
ἴγαπιαίς. 1. 5. ἀντο τς, ς3. Ογτ. ΑΙ. 1. ς. 

πάηι φμοί Ιαπεὰ ἤεγγεε ΑΥδῸ, 1. 

φ ᾽ 

ἀναθυση) ἐπιδηση 12. 

Ι. ταῦτα τὰ δικ. ἃ] εχρυ πος ἴα πυπιοτο Πηρυϊατί Θεοῦ. ᾧ'- 

χαιώμαΐα) ἢ με τα, τό, ς, ς2, ς 7. 73ν 77» 130. Οτῖφ.- ἴ, 127). δ 
7κάϊεῖα δῖαν. Οἰξγορ. ἃ τταραϑήση)} κα ἃ, εἰ Βθεηι ταραϑησεις 
19, 1ο8, τ18. ἃ παραϑύσιις Ν]], Χ, τς) 18, 29, 30, ς3,» ςς, 
58, 9, 64, 71, 74.) 74. 8ςζ,), 128, 131, 134. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑΙοχ. 
Αππι.. 1. αἴϊϊᾳις. Ατπ), 4. ἃ παραϑεῖς (ἢ) γ6. ἃ ταραθησομαι 
ιοό. απαριϑμηση 72. απαριϑμησεις 14γ 16, 2ζ) 52) 57, 73, 77, 
78, 1320. (δἵ. Νίς. ἀν ἐδ]ἐὲν οἱ βοκα, Αταῦ. 1. 3. αὶ δῖδν. Οἰἶξορ. 
ἐνώπιον αὐτῶν} ἐνωπίον αὐτὸν ς9ς. Μμρέν εἰς ΑΓδΌ. 1. 2. 

11. κτήσῃ] κτησει 75. κτήσεις Ογτγ, ΑἹ. ἱ, ραπῖς ἐδουπάλ, 412, 
[εὰ αἰϊθιῖ υἱ Καῖ. Ἑδραϊον) Εξρχιος ὃς. ϑουλεύσει) εἰ (τυὶ- 

οἱ Απιδτ. μυνυίαε δῖαν. σοι] , ς8. τῷ δὲ ἱξδόμῳ ἔτει] 

α ἔτει τοϑ. Οὐοπιρί. τω δὲ ετει τω εδδ. Ν]], 14, 16, 18, 29, ς2, ςς, 
ξ9, 6... 74» 77ν 78, 83, 84, ὃς, τού, 129, 130, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. 

Νῖς. Οηξ. ᾿ν 127. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ργίπια, 230. 1, ρασῖε ἐεου πάλ, 472. 
τῷ δὲ ετεῖ εδδ. Χ, 3.6. εἰ (ρῥεῖνιο ἀππὸ ϑῖδν. Οἷἶγορ. εἰ ἐπ ἀππὸ ,.- 

“πο Αστι. 1. δίϊᾳυς. Ασπὶ. Εά. ἀπελεύσεται ἐλεύϑερος} ἐξαπο- 

ξέλεις αυτὸν ἐλευδέρον πλᾶτρο 97. ὥς ἰπ τεχίὰ ΝΠ], 29, ξ9, 71) 74, 
τού, 114. ΑΙά, ΑἸεχ. Εὐυΐ ἱ, 611. Οορῖ. δίαν. Ατὰῦ. 3. ἔς, πιῆ 

αυοΐ μαδεαῖ ἐζαποςζελης, 84. ὥς, πίῇ φυοά πιαἷε μαθεαὶ ἐλεύθερος, ὃς, 

ΠΔΓΡῸ ἐξαποςιλεὶς αὐτοὺς 131. -Ἐ ἐξαπορέλεις αὐτὸν ἐλευϑέδον ς 3. 
Ἔ ελάσπι, πἰ φυοά Βαρεαὶ ἐξχποσιλης, τό. - εἐξαποςελεις εἐλευϑὲ- 

ρους 129. ἀφήσεις αὐτὸν ἐλεύθερον ἀπὸ σοῦ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματῖς ἴδουτς 
ἀλ, 432, ἐεὰ ἐπὸ σοῦ ποη {0 ) υπρὶς 4110]. οαἰδὲὶ α ἐς ἐϊδεν Οεοτς. 

11. Ἐὰν 15] Ἡ δὲ 14, τό, το, 25) 32) ς2, 53») 57, 64, 73, 77, 
γ8, τοϑ, 130. ΑΙά. Οδι. Νῖς. ΔΑγδῦ. 4. αὐτὸς} , ς8. μό- 

γος 1]. τοϑ. δὶς ἰςήριυπὶ ς9. μόν. εἰσέλϑη} εἰσελϑὴ μον. 7ς. 
μὸν. εἰσελευσεται (ἢς) 10, τοϑ. εἰσίλϑη---συνεισίλϑη} , Ροβεε- 
τυπὶ εἴ 40,25 115 ἱπίογ σε 52. αυυτ ἔογῖς (οάεχ ἢϊς, υἱ 11], εἰσ- 

ἐλϑη ἴῃ ὑποόφυς ἰοςο. καὶ μόνος] καὶ αὐτὸς μονος 10. 
11 
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βιπαῦ Ο Δ Ο Σ. 

β ΚΈΦ. ΧΧΙ, 
Καὶ ἐὰν δὲ ὁ κύριος δῷ αὐτῷ γυναῖχα, χαὶ τέχη αὐτῷ υἱοὺς ἢ ϑυγατέρας, ἡ γυνὴ χαὶ τὰ σσαι- Ἂ- 

δία ἕςαι τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ μόνος ἐξελεύσεται. ᾿Εαν δὲ ἀποχριϑεὶς εἴπη ὁ “παῖς, ἡγά-. ς. 
. . ΄ ΙΝ ν“ Ν ἜΝ 2 Σἦ , 5, “ : ἊΝ ᾽ 

Χηχαὰ τὸν χυριονὺ μου, Καὶ τὴν γυναιχᾶ, χὰϊι τὰ παιδία, οὐχ ἀποτρέχω ἐλεύϑερος, Προσάξει αυ- 6. 
ΝΣ ε ΄ 3 ἰον Ν Ἂν, Ζ΄ ρο ρο 

τὸν ὃ χύριος αὐτου προς τὸ χριτῆριον τὸυ Θεδ, αἱ τότε; προσάξει αὐτὸν ἐπὶ τὴν ϑύραν ἐπὶ τὸν δι ΤΟΙ Ὅτ β 
ν . , ε ΄, »». ᾿ κνν “Ὁ 5» ΄ Ν ΄ 9. “ὦ 54 Ν 95 

ςαϑμὸν, χαὶ τρυπήσει ὁ χύριος αὐτοῦ τὸ δελτῷ ὁπητίῳ, χαὶ δουλεύσει αὐτῷ εἰς τὸν αἰώγα. 
59.Ν 2 »ς" . ε ρ 7 , Ζ΄ 2 3 ΄ Φ 2 7 ΠῚ 
Ἐὰν δὲ τις ἀποδῶται τὴν ἑαυτοῦ ϑυγατέρα οἰχέτιν, οὐχ ἀπελεύσεται, ὠσπερ ἀποτρέχουσιν πὶ χ, 
δοῦλαι. αν μὴ εὐαρεςἥση τῷ κυρίῳ αὐτῆς ἣ αὐτῷ χαϑωμολογήσατο, ἀπολυτρώσει αὐτὴν, 8. 

ἔννει δὲ ἀλλωτρίῳ ἃ χύριός ἐςι πωλεῖν αὐτὴν, ὅτι ἠθέτησεν ἐν αὐτῆ, ᾿Εᾶν δὲ τῷ υἱῷ χαϑομο- 9. 

λόγήσηται αὐτὴν, λα]ὰ τὸ δικαίωμα τῶν ϑυγατέρων ποιήσει αὐτή. ᾿Ἐαὰν δὲ ἄλλην λάξη ἑαυτῷ, το. 

Ἀτηι. σ᾿ αἰϊψις. Αππὶ. Ἐά. ἰὰν δὲ] α δὲ Οοοῦγ. εἰ Απῃ. -. 
αἰϊϊαυς. Αγσην. Ἑά. γυνὴ συν. μετ᾽ αὐτοῦ) καὶ γυνὴ συν. μετ᾽ αὐυ- 
του 82. κιΧοῦ οἸκὸ ἱποτεῦα {μέγ σι 10 Αταὺ. 1. 2. 

ἐπογοίως ἔμεγε Ἀττη. τ. 4 4υς. Ατπι. ἘΔ. συνεισέλϑ} δυνειδε- 
λεύσεται (Πς) τ6. εἰσελϑὴ ς79 το, 72. 8.ν. ΜΙ|οΐᾳ. ἐξελεύσε- 
ται καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ) α ογηηΐα 729 84.«. κ αὐτοῦ ΠΠ| Ν]], Χ, τς» 

18, 10, 29) 30γ 32) ς3) 55) (8, 9, 74) 76, 82, ὃς, 108, 128, 120, 136) 
ε81. (ορῖ. δΚ᾽λν. Ατη). 1. δ ιιθ. Αγπι. Ἐά. καὶ ἢ γ. εἐζελ: αντου 
ςό, τ18. καὶ γ΄. εἐξελ. ἀν 19) 539 76) 1οϑ. (ὐοπιρ!. καὶ ἢ γ. 

ἐπ» γι γ᾽ 

ψ]] ἐξελ. Χ, 18, 295,30, ς τ) ζ9,), ὃς, 130, 121. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἢ γ- 

᾿π 

αἰΐφυς. Απῇ. Εά. 

αὐτοῦ συνεζελ. 5). κι ἡ γ. ἄνῖου εζελ. τοῦ, 134. εἰ ἢς, 1εἀ αὐτὰ 
Τὴ σβιηγαές. γηϊποσε, Αἰεχ. καὶ ἢ γ. συνεξελ. τ4,) τό, ς2, ὅ, 73,77. 78. 

, ἈΠ4. Οαἷ. Νίς. καὶ ἡ γ. αὐτου ἐξελϑη 74. καὶ ἢ γ. σοὺ ἐξελ. (ἢς) 
ἃς. Ἔ μετ᾽ αὐτου ΝΙΙ, Χ, 14, 16, 18, 19, 2 5» 29) 30, ζ2, ξ3) ζ ζ) 

47,9 58, ζ9, 64) 73» 74) 759 70.» 77ν 78. 82) ὃς, τού, τοϑ, 128, 150, 
130, 131, 134. ΟΟἴηρΙ. ΑἸά, ΑἸεχ. (δἕ. Νὶς. 81ν. Οεοῦσ. Ασπ. 1. 

αἰχυς. Ασπ. Εά. ᾿ 
ἵν. Καὶ 1], Π,ΝῚΙ, Χ, τς, 16, 18, 25) 29) 30, 329 52, 3, 

ςξ) δύ, ς7, 58, 495) 64, 72) 73» 745 73. 76) 775 85. τού, τοϑ, 118, 
128, 1209») 130, 1319 134. Οσπρῖ. ΑἸΔ. ΑἸεχ. (δὲ. ΝΊς. δ'δν. Οούρ. 
Ατὐπι. τ. ἀσυς. Αππη. Ἑά. δὲ 151, θῖν. Οἴἶζορ. Οεοτρ. ὃ 
κύριος} - αὐτοῦ τς, 18, 19, 72) 1ο8. Οὐοπιρὶ. Ατπι. 1. δἰ ααε. 
Αση. Ἔα. δὼ} δωη 20, γ8. αὐτῷ 15} αντου γς. κα ΠΙ, 72. 
παδεῖ ἰῃ Ὀμδγδᾶς. τηΐπογε ΑἸεχ. τίχη]} τεχνωσὴ 53. τέχει ζ. 

τίκνοι ΑἸά, αὐτῷ νἱοὺς] νιους αυτω 81. α αὐτῷ 1Π. διδεῖ υἱὲ 
ψαῖ. 1εὰ, φυορὰ ἀύτῳ, ἴῃ ἐμιαγαᾶξ, πηίπογε, Αἰθοχ ἢ ϑυγ.} καὶ ϑυγ. 
ΠΙ, 19». 739. 1τοϑ, 118. ΑΙά, (αι. Νιὶς. Οδογρ. Αὐπι. 1. ἃ] Π4υσ. 
Απη. ἘΔ. πιαδεῖ υἱ Ναῖ. 1.4, χυορά ἢ, ἴπ οδαταξς. τηΐποσγε, ΑἸεχ. 

ϑυγατέρας, ἡ γυνὴ καὶ] ϑυγατερὰς ἢ γυνὴ, καὶ 71. τὰ ταιδια) 
Μιὰ Αὐταὶ. ᾿. αἰἴφυς. Ασπη. Ἐά, ἔςαι] ἐξω 29. εἐγωσαν ξ3,) 120. 
Οοπιρὶ. δῖαν. Οἷἶτος. ἔσωσαν {υργαίοτρίιτη ςό. τῷ κυρίῳ) τὴ 
κυριὰ 76. αὐτοῦ} αὐτῆς͵ Χ, 14. τς) 16, 18, 19) 25) 295 329 52) 

ς53γ 57) 58, 59) 64, 71) 73» , 770 789 118, 128, 1205) 130. (ὑογῃρὶ. 

ΑΙεχ. (δι. ΝΊς. ἀυτῆς ΕΧ. σσιτ, 1πὰ ἑαυτῆς Ρῆπιο, τό. , Ατγαῦ. 
τ. 2.3. αὐτὸς δὲ} εἰ ἐΠε 5ῖαν. Οἶτορ. Απῃ. 1. αἰιθ. Αττη. 
Ἑά. εἰ υἱν ΑΤΔΌ. 3. μόνος ἐξελεύσ.} εἐζελευσ. μόνος τς, ς8. 72. 
Ἔ μετ᾽ αὐτοῦ ΑἸά. τον, 

ν. 1] α 5ιαν. Οὗτος. εἴπη ὁ π.] ὁπ. εἰπη 30. εἴποι ὃ π. 
Ῥῃΐο, 12. ἤγαπηκα)] ἡγαπησα τς. ργατλϊτϊ τὶ χζ. τὸν 
κύρ. μου} μου τὸν κύρ. ΡΆΪΟ 1, 400, οὰ υἱ Ναῖ. 1, 126, 1 ς2. γυ- 
ναϊκα)] -Ἑ μου Ν]], Χ, 14, 1ς, τό, 18, 2ς) 29, 32) 529 ς3) 5, 56, 

47) 6... 71) 745 785) 70, 779) 83» 84. ὃς.) τού, 130, 131) 134. (ὑοπιρὶ. 
ΑἸὰ. (αι. Νιὶς. Ῥῃΐο ἱ, 1:26, τς2, 499. Οοριῖ. δῖαν. σεογρ. Αγπη. 1. 
αἰ άυς. Αγ. Ἐά, ἘΦ Ἰάεπι ἴῃ ομαγαέζ. τηϊηοσε ΑἸοχ. “αιδια) 

Ἔ μον Ν]], 14). τς, τό, 2ς, 32, τό, ς7,) 59, 71» 745 755 76» 77» 83» 
84, τού, 130, 134. Αἰά, δι. Νὶς. Οορῖ. δ5᾽.ν. -Ὁ ἰάθπι ἴῃ οδδ- 

ταΐξ. τηῖπούς Αἰεχ -Ἐ ἰάδπη ῬΠιο ἱ, τ2ό, (εὰ πο ἢ, 1 ς2,) 409ς. ἡ] ο; 

σιοος στὴ. τ. δἰΐφυε. Απη. Εά. οὐκ} εἰ ποη Οεογρ. Απ. 1. 
ἀποτρέχω] αποτρέχετο (ἢς) ᾽ς. ἄπειμι 

ΡΗΐΐο 1, 499, εἰ ἐξελεύσομαι ἱ, τς2, 1εὰ εἴ ἀποτρέχω ἷ, 126. αὐίδο 
Απαρτ. νεπίαηπ (ἴα ἕατυτο) Οορί. σοί κὸ αόεαπι ΑτδΌ. 1. ἐλεῦϑ.] 

ἐπ  ἰδενίαίσπι Αττὰ. τ. αἰ χιίθ. Ασπὶ. Ἑά. 

Ἱ. Προσαξει!} ἄξεις ὙΒεοάδογεῖ. πη (δῖ. ΝΙς, ἴ, 1473. ΤῸ νεῖ- 
[επιΐϊ Δ4. οἴ δυιηπι. σώάμεαι! δῖδν. αὐτοῦ 1] κα 52) 53. (αἵ. 

Νῖς. πρὸς] εἰς 19. ἔπι 2ς. εογαπι δῖαν. Μοία. τὸ κριτῆρ.] 

“ ἤσπαῖ ΑἸεχ. τοὺ Θεοῦ] αὶ 73. καὶ τότε σροσάξει αὐτὸν] 
ῥγατηϊτοις πο ΑΥὰθ. 2. ἐκπὸ αμέεηι σάάμεει σα δῖλν. Οἷἶτου. ἐπὶ 
τὴν 9.1] α τοό, το). ἐπι τῆς ϑυρᾶς 72. προς τὴν ΟὟ], Χ, 14) 

τς, τό, 18, ς2. 3. τς, τό, ζο. 64. γι. 745 7ς, 76, γ8, 82. 8ς, 118, 

128, 120, 134. ΟΟΠΡΙ, ΑἸά, ΑΙοχ, Οάϊ. Νὶς, “. 29. τ ρος ΤῊΝ ἡ. 

1΄απιε Αττὴ. 1. αἰϊΐφυθ. Απη. Ἑά. 

εογανῃ ρογία δῖαν. ΝΪοίάβ.Ύ. τὴν 9. ἐπὶ τὸν ςαθμὸν] τ. 9. ἐπὶ τὰ ςαβ- 
μου 72. τ. 9. ἐπὶ τῶν σαϑμὼν ᾿ς. ἀέπιοη ρογίσ Ατδὺ. 1. 2. ροίῆεε 

ὁ κύρ. αὐτοῦ 2] αὐτὸν 9 

κυρ. ΝῚΙ, Χ, 14, τό, 18, 10, 25) ς 6», 57) 60, 64, 73») 77» 78.) 82, ὃς, 
τού, τοϑ, 128, 120, 130, 134. Οὐτρ!. ΑἸά. ΑἸεχ. κα αὐτοῦ 131. 

ας. Νίο. εἰ ἀοπιίπες Απιδσ. κ ὁ κύρ. Αστῃ. 1. αἰϊΐφας. Ασπι. Ἐά, 
τὸ ἃς} τὸν λοῦδον τοῦ τὸς ζ9. ΠΊΔΤΡΟ τοῦτ τὸ ὠτίον 8. -Ἐ αὐτου 

Ὶξζ9 ς9,) 72, 73) τού, 134.- 11Π| ἀμῆεπε ΒᾺΝ: τῷ ὀπητίῳ] α 48, 

δουλεύσει) (νυΐαι ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. ΑΥπι. 1. αἰϊφυθ. Αὐτὰ. Εά. 
ὟΙ1. δέ] α 5|ν. Οἴτγοσ. Οευτρ. τις ἀποδωται) τις αποδὸο- 

γὼ το6. τις ἀποδοται εχ σοῦ. 18. τιὶ ἀποδὼω ςο, 84, 134. ἀπο- 
δωται τις τς. αποδὼ τις 72. εἴ ἤς ἴῃ τεχῖιι, [δὰ υς Ναῖ. ἴῃ πηᾶγρ. 

ς8. αποδωσὴ τις ς3. τὴν ,ἕἑαυτου 9.} τὴν 9. αὐτοῦ τς, 72. 
Οομρὶ. τὴν 9. εαυτου ς8. α ἑαυτξΕ Οεογρ. οἰκέτιν} οἰκέτῃ 20, 
ζ9,), 72. ιἱκετὴν 16, οἰχεέτῆν 130. ἐπ ἀονιοβίςανι σαν. ἐπ ζαπικο 

ἰαίμσι Αὐτὰ. 1. αἰ 4ιθ. Ατηι. ἁ. ἀπελεύσεται] εχὶγέ μεῖαε . 

ἰα»ι ΑΥΔΌ. 21. αδεα! δαν. -Ἐ “14 Οεογς. ἀποτρέχουσιν) ἄπο. 

τρέχουσαι 30. αδιγαπίωγ ἌταΌ. 3. 

ΝΠ. Ἐών) Ἐ δὲ 14) τό, 29, 32, ξ2) ξ0,) 71) 73» 74,735 γὅ, 

7, 78, 83.) τού, τοϑ, 130, 134. ΑΙεχ. (δῖ. Νὶς. 8[αν. Οἰἕγορ. Αγαδ. 

Ὶ. 2. 3. εὐαρες ἡσῃ] ἐναρεξει 75. εναρεφὴ 83. ΑἸά. εὐαρερη ἢ 
(Πς) 118. τῷ κυρίῳ} ἐν οφϑαλμοις τῶ κυριω τς, (8, 83. ΑἸά, 
εοναηι οομὶὶς ἀἰονεπὶ δῖαν. ἱπ οομδς ἐοπιὶπὶ Αττὰ. τ. αἰϊαιε. Αππῃ. Ἑά. 

αὐτῆς] εαντῆς τό, ς8. (οτηρί. Ἐ ἑωπε ἀεόεί σανὶ λίδεγανι γε ἄδγε 

Ἅχαθ. σ. 2. ἢ αὐτ. χαϑωμ.} α Αταῦ. 3. Ἧ] ἣν ΨΙΙ, Χ, τῷ 

τς, τό, 18, 19, 25, 30, 52, ξξ, 57) 58) 59) 6... 71) 72) 73) 745 75» 
)6, γ7, 78) 82, 84) ὃς, τού, 1τοϑ, 118, 129, 130, 131) 134- ΟΟπΊρΪ. ας 

ΑἸεχ. (δι. Νῖς. Αὐρ. πῃ. 1. δἷδλν. Μοίᾳ. εμὶ Αὐπηεηὶ (οάά, 

4Ἰ1αυ]. Απῃ. Ἐά., εἰ  ΑΙδῦ. 1. 2. αὐτῷ} αὐτὸς 19. τοβ, 118, 
Οοπιρὶ. δ8[αν. Μοίᾳ. «το ΙῚ εἰ ἤς ἴπ 5ο ΠΟ] Ο τρδγρί παῖὶ 6 4. 
Ῥυπέᾶ!ς ποῖδξ υἱ ἀεἰεπάντηι ς6. αὶ 14) 1, τό, 18, 2 ς,) 29, 30, 32) ς 3, 

ςξ) ς7, 48), ζ9,) 64) 72) 73» 745 76, 77, 78») 825) δι.) ὃ, τού, 129», 
130. 131) 134. ΑΪοχ. Οαῖ. Νὶς. Αὐρ. ΑἸΩΡ. ᾿. 2. Αστι. 1. δ|1Π14ὰς.Ψ 
ἍἌπη. Εά. κα ἴῃ ἰεχῖυ, 1εἀ Παδεῖ τηαῦρο, Χ. καϑωμολογήσατο) 
Ῥγαπντυηξ ΟΣ, 14), 1. τό, 18, 2 ς, 20, 30, 329) 52) 54) 57, 58, ς9,. 

64, 725). 735, 24) 76, 77. 78. 82) 84) ὃς, τού, 129, 130) 131) 134. ΑΙ, 
Ἅ]εχ. Ολϊ. Νῖς. Αὐρ. Οορῖ. Αχαρ. σ. 2. - αὐτὼ [11], τς, «8. 
Ἔ ἀντο (ἢς) 73. ρομεγῖε βὐϊ ἦος Ἀταῦ. 1.2. -Ἑ αντὴ 14, τό, 2 ς» 
0, 22) 52) 079) 77. 789) 110. (Δἴ. Νὶς. -Ἐ αὐτὴν ΝΙ]], 29, ςς, ς9» 

ὅ4, γ4, γ6, 82, 8... 8ς, τοῦ, 129, 1317) 134. (ογρὶ. ΑἸά, Αὐυρ- 

Οορῖ. “ αὐτὴν ἔμρτα πεαπι τό. - αὐτὴν ἴῃ οδγαίξ. πιίπογε ΑἸεχ. 
Ἑ ἰμρεῦ ἐν οφϑαλμοις 14.) τό, 25) ς2. ς7, 73» 77. 78) 130. Οἱδΐ. 
ΝΙς. δἰκπορίπαν!! ΑἸ. ἀεείρβετε ῥγὸ μχογὸ εοηζεγμ: οἱ 5ϊαν. Μοία. 
νοἰκὶ! (ορῖ. ἄπολυτρ. αὐτὴν] α ς3. ἀπολυτρώσει}) αἀπολυ- 
τρωσὴ 186. λυτρωσει ἀπολυτρωσει (Ὀϊπα ἰεξλοη 65) 128. ἔϑνει δὲ 

ἄλλοτρ.} αὐ απειϊϊαγε ρεγερτίπαπε ΥΔῸ. 3. οὐ χύρ. ἐςι σωλ.] ὅχκ 

ἔτι κυρ. πωλ. 7ζ) 76. αδονείπμς πὸ νεπάαί δῖαν. πωλεῖν] πωλῆσαι 

59. 

"6. τωλ. αὐτὴν] πωλ. αὐτῆς (Πς) .3. , αὐτὴν Ατγηῃ. 1. 4}11- 

4.6. Αττη. Ἑά. ὅτι} διατὶ ΑΙά. ἐν αὐτῇ , ἐν τς» ς2. Οῖ. 

Νίς, εαυτὴν (ἢς) 3. αὐτὴν 29, 32, 53, ζ9, 71) 72) 74.) 785 709 
8.. τού, 1ο79, 134. δῖαν. Μοίᾳ. Αττῃ. 1. δ] ἴαιςθ. Ασιη. Εα, 

ΙΧ. τῷ υἱῷ} -Ἐ αὐτοῦ τς, ς3. ςζ, τό, 64) 72, 83», 120) 131. 
Οοιηρὶ. ΑΙά. ταῦ. 3. Οορῖ. ὅϊαν. Ατπὶ. :. αἱΐψυς. Ασπι. Εά, 

καϑομολογήσηται] καϑομολογηση 14) τό, 2ζ, 52) 57») 735 77» 799 
130. (δι. Νίς. καϑομολογήσεται Χ. Ατηι. 1. δἰϊΐψυθ. Ατπι, Ἑά. 
Δάπονιίπατον Αὰρ. εοηξεδως γμεγὶ (αγε (ορῖ. αὐτὴν] α 76. 

τὸ δικαίωμα) τὰ δικαιωματα 8ς, 131. ποιήσει!) δωσει ς. 75α- 
εἰαὶ 51δν. αὐτῇ} κ29. αυτῆν το. 

Χ. δὲ , ΤΟ εοτσ. ἄλλην λαξ.} λαξδ. αλλην .8. αλλ. λα- 
(οι 7ς. [εν ἐδ αρι) Ἀπ. 1. αἰϊαας. 
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τὰ δέοντα καὶ τὸν ἱματισμὸν χαὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῆς ἐκ ἀποςερῆσεί, 11. 
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᾿Εἂν δὲ τὰ τρία ταῦτα μὴ 
ποιήση αὐτῆ, ἐξελεύσε]αι δωρεὰν ἄνευ ἀργυρία. ᾿Ἐὰν δὲ πα]άξῃ τις τινὰ, χαὶ ἀποθάνη, ϑανάτῳ 

ϑανατούσθω. Ὁ δὲ ἐχ ἐχὼγ, ἀλλὰ ὁ Θεὸς τι αρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δώσω σοι τύπον 

ὃ φεύξεϊαι ἐχεῖ ὁ φογεύσας. αν δὲ τις ἐπιϑηται τῷ πλησίον͵ ἀποχτεῖναι αὐτὸν δόλῳ, χαὶ χα- 

ταφύγη, ἀπὸ τὸ ϑυσίαςηρίου μου λήψη αὐτὸν ϑανατῶσαι. Ὃς τύπτει “πατέρα αὐτοῦ ἢ μητέ- 
ρα αὐτῇ, ϑανάτῳ ϑανατούσϑω. Ὃ χαχολογῶν πατέρα αὐτῷ ἣ μητέρα αὐτοῦ, τελευτήσει 9α- 

γάτῳ. Ὃς ἐᾶν χλέψη τις τινὰ γγῶν υἱῶγ ᾿Ισραὴλ, χαὶ χαταδυναςεύσας αὐτὸν ἀποδῶται, χαὶ εὖὑ-- 
ρεϑῇ ἐν αὐτῷ, ϑανάτῳ τελευτάτω. ᾿Ἐὰν δὲ λοιδορῶν]αι δύο ἄνδρες, χαὶ πατάξωσι τὸν πλησίον 
λίϑῳ ἢ πυγμῇ, χαὶ μὴ ἀποθάνη, χα]αχλιϑὴ δὲ ἐπὶ τὴν χοίτην, Ἐὰν ἐξαγαςας ὁ ἄνθρωπος πε- 

φιπατήση ἔζω ἐπὶ ῥάδδου, ἀϑῶος ἕςαι ὁ “ατάξας' ““λὴν τῆς ἀργείας αὐτῇ ἀποτίσει, χαὶ τὰ 

Ἄπῃ. Ἐά. ἑαυτῷ} αὐτω Χ, τς, τό, 18, Ὡς, 49, 30, ς7) 48, ξ9, 

ὅς, 72, 73, 74) 745) 84, 8ξ,) τού, 128, 130, 131)134. Αἴεχ. Ομδῖ. 
Νιὶς. ᾳ Ἄπῃ. ι. αἰϊΐφυς. Αγαι. Ἐάδ. τὰ ϑίοντα] τὰ δὲ ὄντα 71, 
76. 1} αὐτῆς τς, ς8. ργαπηπίς οὐ ϑ8ϊδν. Οῇτγορ. ἱματισμ.) 
Ἕ συ: Απτῇ, τ. αἰΐχυς. Απῃ. Ἐά. ὁμιλίαν} ομολογιαν 40, ὃς. 
οὐκ ἀπογιρήσε!) πε αὐβγαλαι ϑίαν. Μοίᾳ. ὕεογζ.0 Ἅαῤίμ εις, πον 4- 
αἰημε δῖαν. Οἷσοξς. -Ἐ αὐ ἐϊα Αττὴ. 1. αἰϊίφῃς. Ασπ). ἘΔ. 

ΧΙ. Ἑδν--ποιήση)] ἰας εἰ 4 [15 ἱπιειήαοοηὶ 7ς. 
α τοῖς. τὰ τρία ταῦτα) τολζρο ταυτὰ τᾶντα Χ. 
τα ἴῃ ἴετῖυ 40, 111. εἴ ἔς, {πὶ υἱ Νίδι, ἴῃ πᾶσ. ὃς. αὶ Αταὺ. 4. 
μὴ ποιΐση) λαξη καὶ μη ποιησὴ ς3. μὴ ποιήσει τοῦ, 107, 131. 
ἐξελεύσεται ϑωρεαν} ἐχεα! σγαιἱ: δῖλν. Μοίᾳ. χανε γεθετα ἐρτεάϊε- 
ἔν πῃ. τ. δ᾽ίις πη. Ἐά. ἄνεν) καὶ ἀνεὺ ς3. ἄργν- 
6:90] ϑτωο Ανυφ. 

ΧΙΙ. Ἐὰν δὶ] α δὶ Χ, τς, 18, 10, ς3, ςό, γ1, 72, 8ς,) 120. 
Οοπιρὶ. Εὐΐ, ἃ, γ13. Ηϊεν. Αὐγ. Οεογς. Ασα. τ. αἰἴᾳυς. Απῃ. Εά. 

καὶ 2: τὶ ϑὅῖιαν. ταταξη} καταξει ᾽ς. καὶ ἀποϑα- 
νν] α 9. Εὐιῆγπι. ἰΩ Μδδ. 1)ης. ϑανάτῳ ϑανατούσϑω) α 3α- 
νάτῳ τ΄, ιό,ς, 54, 73) 77, 78» 134. (αι. Νίς, πιᾶγρο τωϑησιται 
Χ. ϑάανατω ϑανατωθησιται 10, )γς. ϑανατωθησεται τλπίυπὶ 8ς. 

δὶ] 
σαντα τΤὸῶῖν" 

ϑανατω ϑανηϑησιται ἴῃ τεχίυ, (τἀ υἱ Μαξ. ἴπ πιᾶγρ. με πιὰ πιᾶπυν 1.3}... 
Ἀείετεπάλ ἀϊπηὶ δὰ πεσ ςοπηπίδ- ΄ Ἔ να μη ὡς φονευς ἀπολεῖται (1. 

ὥς 11. γε}. ἘΞ. ἀἱς δῖαν. Οἴτος. πῇ. :. δἰϑθᾳυς. Ασπι. Εσ. 
ἃ ε ἀϊῳ ἐρᾷ υπςὶς ἱπεϊυλ, δίαν. Μοίᾳ. 

ΧΙΙἸ]. Ὁ δὶ] ἐαν δὲ ς3. (οπιρί. δίαν. εἰ δὲ γ8. ΑΙά. Ευΐ Ὶ, 
213. κ. δὲ τ26. ΑΔ Οεοις. οὐχ ἑκὼν} ποι ἑηβαά!αικμ: ο' εἰ 5γτ. 

ὥλλὼ ὁ] αλλ᾽ ὃν γ2. παρίδωκεν) -ἰ- αντὸν 29, ς8, 74.) 84. τού, 
114.) 1316. Αἰεχ. ῬΒίϊο ἱ, 188, ςς4(. ἡγαάρι δῖαν. Οἴτοσ. τὰς 
«ίρ.] α τὰς 72. δώσω) δωσει το, 71, 72. σοι} α 71. ἐδιὲ[ 
Αγαῦ. 2. 3. Απῃ. 1᾿. δἰϊΐφιιε. Ασπι. Ἐά. τόπον) τὸν τον. 10. 
φιύξιται] μυρίαν Αὐζ. οοπνγία, Ἡϊει. ἐκεῖ ὁ φονεύσας} εκει- 

νος φονιυς 1136. , ἐκεῖ 111. Ῥμῖο ἱ, ς 4, ςς7). Ἡϊετ. διδεῖ ἐκ ἴπ 
ἐμογαδι, αὐπογε ΑἸεχ. κα ὁ φονεύσας ςξ8. πιᾶρῸ δὲ μος ΠΟ) πΊᾶ τέ- 
ἔετὶ ινὰα μὴ ὡς φονενς ἀπολειται, 120. 

ΧΙΝ, 8ι.}]., Οεοισ. τις ἐπιϑηται) ἐπιϑηται τις ᾿ς, ς8, γα. 

Ευΐ. ἱ, 713. Τϑαπιδίς. ἢ, δό9. α τις 19. τῷ κλησ. ὠποχτ.] ἰκ- 

ἐεγβεετε ῥγοχίννημε ϑὶᾶν. λησίον] - αὐτου 7γ2. Ευΐ, . ς. ϑδίαν. 

Οτογρ. Αππῃ. σ. αἰᾳυς. Απη. Εά. - ἰάεπη πἰῦ Χ εἰ ἰπ οσδαταᾶ. 
τηΐποις Αἰεχ ἀποχτεῖναι) τοῦ ἀποκτ. ς 3) ςό, 129. φονεῦσαι 73. 
“1 ἰμενβείαι Οεφοτγρ. αὐτὸν 13] α 74. δόλῳ) ἐν ϑολω 32. 
καταφυγὴ] καταφεύγῃ Ὠαπιδίς.]. ς. Ἐ ἐπι τὸ ϑυσιαζηριον ξ9, 128. 
ΑἸΔ. δίδν. -ἔ ελάςπὶ [ποςτυβ ἰπ (δι. Νῖς. 1, 2791. Ὁ επὶ τοῦ ϑυ- 

σιαζγριον 71. -Ἐ εδάεπι ῬΒῖΐο ἱ, 429, ἴςὰ αἰ Ὁ ποβ.0 -" αἱ “ἠατε 

εἴσμπε ἈΓΑΌ. 1.2. -- ἐς Οοῖς. ἀπὸ τοῦ ϑυσ. μου} κα ς9. 
α ἄὔοφιε Ρμο 1. ο. ἐκ αὶ μδῦες οὐ Καῖ. εἰ αἰὉ] εδπι ἐπ αἰϊοας 
φἰπ᾿ αὐτῶν βωμῶν. κι μα 71. «' σὸ «ἱιατὶ πιο ϑἷλν. Οἰἶἴτος. τ. τ. 

αἰϊΐφψυς. Απη. Εα. λήψη] ου ληψη ςα, τ34. Εἰπδίεβ Πϊεγας νοςὶ5 
γγαοοήεπις ἐυεγιδῖ ἔοτῖς μεσ στότεπὶ 5 (τρία. ἔπε ΑΓΔ. 1. 4. 
ἐὔρίεπ Απ. 1. αὐτὸν 45] α δ[δν. Οἴτοσ. ϑανατῶσαι) εἶ 
φεζ ἦς ει Αταὺ. τ... «ἱ φες  εε Ατταςξηὶ Οοαά, αἰϊφυϊ!. Απη. Εά. 

ΧΝ. Ἁ ἰοῖιπ) οοπηπηᾶ, (δὰ παῦεῖ πηᾶγζο, ςο. ὃς) εἰ φεὶ ΑΤΑῦ. 
1.2. ατέρα) τὸν κατ. 116. μητίρα Ρ[υ]ο ἱ, ςς-Ξ8. αὐτὰ 1] 
α τού. Ρμο 1. ς. Ογγν, ΑἹ. ἱ, ρασθε ρει, 226. μητέρα) τὴν 
μητ. 136. πατέρα ΡΆΒ]]ο ]. ς. αὐτοῦ 2] α 43, 75. 108. ΡΉ]ο 
Ἰ. ς. δίαν. Οἴτος. ϑανατύσϑω) τελευτησει 53. τελευτῶτω 78) 
1326. ῬΒΙο ]. ς. Οτῖρ. ἰδ, 488. (γε. ΑἹ. 1. ς. 

ΧΥῚ. ἩΗυΐς οςοιπιπιλῖὶ ςοπιπιᾶ 17 ῥγαπιττυης τς, 16, 4ς,) 30, 

52, 57.) 597 73) 779 78. ΑΙεχ, (δὲ, Νὶς, Αγδῦ. 1. 2. Ἀπ, 1. δἰ. 

αυς. Απῃ. ἘΔ. διυιῖΐ΄ς φοταπιδῖί ςουμπηδία 18, 19, Ῥγαγαϊκειης, εἴ 
17 ἐδ) μῆφυπε τού, 107. ὁ χαχολογῶν] καὶ ὁ καχολ. 7ξ. ΟΥζ. 
ΑΙ. ἴ, μαπῖς ρείπια, 236. ὁ χακχηγορῶν ΡΆΪ]ο 1, ς ς8. αὐτρὺ 15] 
α 18, 19, 5, )ς» τού, 107, 118. (αι. Νίς. Οοηζιτ, Αρρ. ἰΐ, 247. 
ΡΙΐο 1. ς. ΟΙεγί 11, γς6. ἱϊ, 117, εἴ 4101 ἔξρε. Αἰδδη. ἱ, 712. 1 
16ς. ΔΑπιδγ. δίαν. Οἴτζγος. ἢ] χαὶ ΡΗϊο Ι. ς. αὐτου 29] α τό, 

19, 24, 131. (οηῖαι. Αρρ. |. ς. ΡΙΝΐο 1. ς. Οὐχ. δ, 438. ΟἸ γί. Π. 
ες. Αἴδδῃ. 11. ςς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε ῥγιπ)δ, 216. ἱν. τοόό. Απιδσ. 
ϑίαν. Οἶτος. 

᾿ ξ,Ζ. τιυτρῖ ᾿ 

τελευτήσει 8..ν.} ϑαν. τελευτατω ΝἾἼ], Χ, τς, 18, μ΄ 
19, 29, ςζ,», ὅφ, γ1, 72, 745) 75, 76. 83, 84 τού, 107, 1ο8, 118, 134... ον ῤις 

(ὐοιπρὶ. ΑἸά. Οομι. Αρρ. ἰ. ς. Οὐ. Ἰ. ς. ΟΠ γί. 11, ες. Αἰμδα. ἰ1. 
ςς. εἴ ἔς Ογτ. ΑἹ. ἵν, τοδό, (εὐ «1101 υἱ γαῖ. ϑᾶαν. τελεντησὴ 120. 
ϑαν. ϑαναΐωσθω τό, 2» 30, ς2,) 57, 73ν 77» 85») 130, 131. (δῖ. ΝΊς. 
Αγλρ. 3. δδν. Ἀπ. ᾿. αἰϊϊΐφυε. Απῇ. Εὰά. ϑαν. τελευτησει ς8. 
Απιδῦ. τελευτάτω τλπΐυτῃ Ρἢΐ]ο Ι. ς. 

ΧΙ. Ὅς ἰἐδν] ος αν ΝΙ], Χ, τς», τό, 18, 2ς, 20, ς7, 59, 64, 
γ4,. 77ν 78, 8ς, τοῦ, 130, 131) 124, 136. ΑΙεχ. (δῖ. Νίς. κα ἐὰν 
19) 71ν τοϑ, 118. 4 φυὼ δίαν. Μοίᾳ. σδοῖζ. οἰ β φαΐ; Ατσαῦ. 1. 
ἃ. 3. δῖλν. Οἴτοζ. φωίοαπφωηε Αππη. ι. αἰϊΐφας. Αγ. Εά. κλέ- 

ψη] κλέψει 10, 7», 118. τι) αὶ ας 20, ς3, 58, 73) 74. 759 76, 85, 
τού, 107, 1οϑ, 118, 131) 134. (ὐοπιρὶ. δίδν. Αγαῦ. 1:. 2. 3. Ασιῃ. 1. 

αἰᾳυς. Απῃ. Εά. τῶν υἱῶν] ργαπιπῶι τῶν Εξραιων Δ9. « ΛΙΐς 
δίαν. Μοίᾳ. χαὶ 15} α 19, 75» 108, 129. Ατιδ. 3. κατα- 
δυν.} οἱ Αταθ. 3. α ΑΥἸΔΌ. 1. 2. Ατηγ. 1. αἰΐφυς. Αστῃ. Ἑά. αὐ- 

τὸν ἀποδωτ.} αὐτὸν ἀποδοτ. ᾿ι86. αὐυτ. ἀποδωτο 84. αποδωτ. αὐτὸν 
τς. Αγὰῦ.3. αὐτὸν ἀποδρα ςς. Φὼώλησει αὑτὸν 72. τσωλῆσει ἴλῃ- 
τὰπι ς8. ργαωπιτῦς ερ Ασαῦ. 4. ἐν αὐτῷ ἐμαὶ ἐἰο Αταῦ. ς. 
ϑαν. τελευτάτω] ϑαν. τελευτησει ς1. Οοπρ. ϑᾶν. τελεντισατω 
(Ως) )ς. αν. ϑανατουσϑω Ν]], 14, 1ς, τό, 19, 29, 32, ς2,) ςς) 57» 

58, (95) 71, 78) 73. 74. 76, 77» 78», 84.) τού, τοβ, τ18, 130, 134, 
116. ΑἸά. ΑἸἰεχ. (δι. Νίς. λαπιδίς. ἱ, 663. :89 πιᾶγρο 8ς. ὥς ἴα 

ἰεχῖι;, δὰ τελευτησε! {πρτγλίισρίυηι, (6. μιαῦρεῖ υὲ Νάζ, ἴῃ τοχῖι, [οἀ 
ϑανατουσϑὼ ἴῃ ΠΊΑΓΩ. 13:1. 

ΧΝΠ]. δὲ} α ςά, 16. ( οπρρὶ. λοιδορῶντα!] λοιλο οται 

τό, )ς. πιλῖρο διαμαχχωνται ςϑ, εἴ ῥΥΠῚᾺ πηδηι 111. ΕΠ Δ᾽ογιπι 
Ἱπιεγρεείαπι. ὥς τατθεπ ἴῃ ἰεχῖα 8 ς. Οὐπηρὶ. Θεοῦ. Αστη. σ᾿ δἰ σας. 
Απη. Εὐ. διαμαχονται αυοαὺς ἰπ ἴεχει, 19, 108. δϑύο}) α ς8. 

καὶ 17]. α 18. παταζωσι) παταζὴ τς, 29ς. παταζξήηοεις ΝΙ]]. 
δίαν. Μοίᾳ. μεγοηδενὶε αἱιεν Ἀταὺ. ᾿. 5. τατάξει τις τῷ, τό, ςς, 

754. παταξη τις Χ, 18, ἃς, 32, ς2, τό, ς7, ςβ, (9, 64, 71) 73» 74» 
γό, 57» 78, 8ς, 84, 8ς, τού, το7, 118, 128,. 130, 131) 134. Οοπρὶ. 

ΑΪεχ. (δι. Νὶς. Εὐυΐ. ), 713. Ογτ, ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρηπια, 58:1. (ορῖ. 

Αγαῦ. 3. ϑῖΚαν. Οἴἶτορ. ρεγεμηίοί αἰϊφμές εχ ἐς στα. τ. αἰϊαις. 
Ἄχ. Εα. τὸν τλησ.} -ἰ αὐτὸν τς, γ2. Ευΐ, 1. ο. Ατῃ. 1. 8}}- 

ᾳυε. Απη. Εὐ., -Ἐ ἰάεπι (Ὁ Χ εἴ ἰῃ Ἑοπαγδάι. πηΐποῖς ΑἸοχ ἀλέα 
δίδυ. Μοίῃ. λίϑω] ἐν λιϑωτ16. εἰ σκίκεγαυενῖ ἐἰΐμπι ΑΥδΌ. ἅς: 

ἢ πυίμη) ακὶ βετευβέοπε Οορι. -Ἐ ἐρῖμ: ΑἸδδ. 1.2... Ασαῦ. 3. τὴν 

κοίτην} τὴν χλινὴν ςς) 83) 118. ΑἸά. κοίτης ἧπε ἀτίουϊο Ογτ. ΔΙ. Σ, 
Ρασῖε ρεὶπιϑ, 28ι:.  ἐρῆω: (ορῖ. ΔγλΡ. 2. 

ΧΙΧ. ἜἘδν] δὲ ςο, 118, 128. Οορι. ϑ8ιλνυ. Οἴτορ. - δὲ υπ- 
εἷς ἱποϊυΐϊυη ΑΙεχ. καὶ ἐὰν 30, 131. εἰ Οξδοζῃ. ἐἰξαναςὰς) 

ἐξαναςη γ4. Οεοτχ. Ασπι. σ. δἰΐΐφυς. Ατπ). Εά. ἔξω] ῥοηρίηφεε 
(ορι. περιπατήσῃ) περίκατισει (0) ,)ς. εἰ απιῤκίρε Οεογς. 

Ἀπη. 1. δΐαυς. Ασγαι. Εὰ, ῥαδδον) ραδδω τς. ραξδὸν τ16. 
Ἥ αὐτου τς, ς2) γὰ. Ἐν, 1,713. ΑΓΡ. 1.2. “« ἰάεπι Ὁ Χ εἰ ἐπ 

Ἄομαγιᾶ.. πεποτς ΑἸεσχ. ἔγαι) αἰ σπιο γε Οεονρ. α δῖαν. Οἴἶτοφ. 
ὁ ππταταξ.} ρεατείτς ἐπι διν. . τῆς ἀργ.] τὰς ἀργ. ςβ, τού, 
107, .,36. αὐτῷ} ι18ι ὥἰποτίσε!) δωσει γ5. Οορι. ἦκαι 

ϑανατουσϑὼ τλπῖυπι Χ, 18, 2ς..,.,. ΚΟ γιν νεε δε κι 

.᾿ 

“ Ἂ 
»Ἅ. γι νι ἃ. 4 

“ΧΊΛΑγο' ἦ ͵ 

έ.- , 
ΡῚ ἐγ, ἣ 

ν τς έν, δι ἕ ᾿ 



Ο Δ Ο Σ. ἰδ} Ε 
ΚΕΦ. ΧχΙ. 

ἃ φΘ . ΠΣ ρὸ ' ᾿ 2 ρκὸ ’ 

ἰατρεῖα. ᾿Εᾶν δέ τις πατάξη τὸν παῖδα αὐτὰ ἢ τὴν παιδίσχην αὐτῷ ἐν ῥάξδῳ, χαὶ ἀποθάνη ὑπὸ 20. 

τὰς χεῖρας αὐτοῦ, δίχη ἐχδιχηϑήσεϊαι. ᾿Εὰν δὲ διαξιώση ἡμέραν μίαν ἢ δύο, ἐκ ἐχδικηϑήτω" τὸ 

γὰρ ἀργύριον αὐτοῦ ἐςιν. 9 Ν Ν ΄ ΄ » ΟΝ ΄ ρ 2 Ν᾿ Ψ 

Εὰν δὲ μάχωνται δύο ἄνδρες, χαὶ πατάξωσι γυναῖχα ἐν γαςρὶ ἔχξ- 

σᾶν, χαὶ ἐξέλθη τὸ “παιδίον αὐτῆς μὴ ἐξεικονισμένον, ἐπιζήμιον ζημιωϑήσεται" χαϑότι ἂν ἐτι-- 

δάλῃ ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικὸς, δώσει μετὰ ἀξιώματος. Ἔαν δὲ ἐξεικονισμένον ἧ, δώσει ψυχὴν ἀντὶ 
“2 2 ιν 393. “3.7 ᾽ 5.27 » 5» Ν ΄ 5 Ν 

Ψψυχης, ᾿Ἤφϑαλμον ἀντὶ ὀφϑαλμξ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ χειρὸς, ππόδα ἀντὶ ποδὸς, 
ἴά 9 "ς ζ΄ ἰδ 9 ΄ ’ 

Κατάχαυμα ἀντὶ χαταχαύματος, τραῦμα ἀντὶ τραύματος, μώλωπα ἀντὶ μώλωπος. ᾿Εαὰν δέ τις 

“Ιατάξη τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ οἰκέτου αὐτοῦ, ἢ τὸν ὀφθαλμὸν τῆς ϑεραπαίνης αὐτϑ, χαὶ ἐχτυφλώ- 
σῃ, ἐλευϑέρους ἐξαποξελεῖ αὐτὰς ἀντὶ τοῦ ὀφϑυ:αλμοῦ αὐτῶν. 

3 Ἧ Ν ΝᾺ »Ὰ, γ᾽ 5. ἢ ἍἋ 

Εαν δὲ τὸν ὀδόντα τᾷ οἰχέτου, ἢ 
5 2 ρὸ κῷ 7 9 ρὸ 3 3 ᾿ς ρῬἪ 5842 9 φῶ 

τὸν ὀδόντα τῆς ϑεραπαίΐνης αὐτοῦ. ἐχχόψη, ἐλευθέρους ἐξαποςελεῖ αὐτὰς ἀντὶ τοῦ ὀδόντος αὐτῶν. 

Ἔαν δὲ χερατίση ταῦρος ἄνδρα ἢ γυναῖκα, χαὶ ἀποϑάνη, λίθοις λιϑοξοληϑήσεται ὁ ταῦρος, χαὶ 

ἃ βρωθήσεται τὰ χρέα αὐτοῦ, ὁ δὲ χύριος τ ταύρου ἀϑῶος ἔςαι. Ἐὰν δὲ ὁ ταῦρος χερατιςὴς 
Ψ Ν ἰων ϑὲ Ν Νν [οὐ ᾽’ Ν ὃδ ’ ἰϑ , 39 ν Ν Χ 5» ΄ » 

2) ὥρϑ τῆς Χ, ες Χᾶι ὥρο τῆς τριττῆς, ζᾶ! ἰαμαρτυρῶντα! τω Χχυρίῳ αὑτᾶ, Χᾶι βῆ ἀφανισῆ αὺ- 

τὸν, ἀγέλῃ δὲ ἄνδρα ἢ γυναῖχα, ὁ ταῦρος λιϑοξοληθήσεϊαι, χαὶ ὁ χύριος αὐτῇ προσαποϑανεῖται. 

δῖαν. ΟἶἤτοΡ, τὰ ἰατρεῖδ] τῆς ἰατρειᾶς τό, γ8. τὰς ιατρειᾶς 14. 

23. ς7,), 73ν 77ν 130, 116. ιατρειᾶς ς2. 

ΧΧ. δέ] α 136. Αὐρ, Πέεογζ. 
73- πατ. τις τζς, ς8, 72. Ἑυΐ 1, 713. 

α 58. εαυτου Χ, ι8, ὃς. 

τοῦ 2] α τ1τ8. Οεοζρ. 

τις πατάζη] τις παταξει 
α τις 14. αὐτου 19] 

ἑαυτου, [εἀ ε Πιργὰ ᾿ἰποϑίη, ζ9. αὖὐ- 
ἐν ῥάξδϑω} α ἐν ΝΙ], 20, )ς. Ευΐ. ]. ς: 

ἀποϑανη} ἀποϑάνει 7ς. »πογίαμίμγ Οορῖ. ὑπὸ) εἰς τοῦ, 107. 

δίκη} δίκην 149. τό, 120. Οιεοῦρ. πικέδῥα ὅγτ. ἐχδικηϑήσεται] 
ἐχδιχηϑήτω 11, τό, ς8, 7ς, 82, 128, 129. Οοτηρί. -Ἐ αὐ ἡ]ο Θ᾽ οτρ. 
ἐκδικηϑ.---ἐχδικηϑήτω ἰπ ΠΟΠῚ. 21] κα αἰζεγυῖσ. εἴ χιια: 115 ἰητοετασοπῖ 
ς3. ελάσπη 5 Τοτρῖα Παρεῖ 19. 

ΧΧΙ. δὲ] α Οεογρ. διαξιώση ἡμ. μίαν] διαξιωσει ἡμ. μιᾶν 
75. ημ. διαδ. μιὰν ς8. ημ. διαξη ὡσει μιαν (6) 72. κ μίαν 14» 

τύ, 77» 1285) 130. 81|αν. Οἷἶτοσ. ρομῖὲ διαδιωση ρο δυο τς. δύο) 
Ἔ δίας Οεογρ. ἐχδικηϑήτω) ἐχδικηϑησεται 11, ΝἼΙ, Χ, 14,1» 

τό, 18, 19, 25) 29, 30) 32) (2) ςζ) φύό, ς7,) ς8, ς9,) 64, 71) 72.» 73» 
74ν 759 76) 77. 83, 845 85) τού, 107, 118, 128, 129, 1305) 131) 134 
116. (οπλρὶ. ΑἸΙά. Αἰεχ. (δῖ. Νις. Ογγ. Αἱ. 1, ραγῖς ρυϊτηδ, 28:. 
Ἔ ταν δὲ δικαιωση (ἢς) ἡμέραν μιὰν ἢ δυο ακ εχδικηϑησεται το. 
τὸ γὰρ} α τὸ ς8. α γὰρ 1ς»7 71. αὐτου ἐςιν} εὐμς {1 οἱ 5ϊαν. 
Οἴορ. 

ΧΧΙΙ. δὲ] , 136. Οεογρ. μάχωνται] μάχονται 19) 50, 
5. διαμαχωνται ς8. δυο} α ς8. πιαταξωσ!] παταξεσι 
Οοηρὶ. πατάξη τις ῬΗϊΐο ἷ, 539. αἰϊφωὶς ρῥενομείαε (ορῖ. καὶ 

ἐξέλϑη} α καὶ 131. ταιδίον] εἐμδρυον 131. πῃ. 1. αἰ συε. 
Ἄττῃ. ἘΦ. τηᾶγσο εμξρυον ({δἀ γείεστ μος, αἱ νἰάξιιν, δά γοοοϑ ρύξεσα- 

ἀξηΐοϑ ἐν γαςρι ἔχουσαν) ὃς. αὐτῆς} αὶ ςζ. 128. ΑΥΠπ,. 1. 4[Π|6ιι6, 

ζημιωθήσεται] επιζημιωθϑήσεται 199) 29) 1οϑ. »"μἰδε- 

Ἔ φαΐ ρεγεμενι! ἡἰΐαρε ταῦ. 1. 2. 

Ἄτην. Εα, 

ἐμ δῖαν. Οἴτζορ. καϑότι] 

τι ὙΠ], 82. 

ἐπι χλῃ] ἐπιναλλη το. Ογτ. ΑἹ. νἱ, Ραϊῖς αἰαγία, 40, 1εὰ υἱ Ν᾽ αἵ 4110]. 

᾿ ἦμ- 
4, Ά 

δώσει] καὶ δωσει ΝΠ], Χ, 14, γξε τὸ, 18..10. 

μ᾿ ᾿] χασο ςξ. ἂν] εαν 77, 82, 128. Αἰά. ΑἸΪοχ. ᾳ, 
2) 

Ω 

»τ 

β,εᾳ . 
ἐπιξδάλει γζ. “Ἔ ἄντω :ς. τῆς γυν.} ἀυτῆς 76. Αγαῦ. 1. 2. 

ΝΜ δἷαν. ΔΙοίᾳ. 

Ἴ «ἱ “3 ὦ “" Δ « “ δι .κ Ὁ ς ν δι. ἃ δι ». ρ- - ,- 

32.) 52) 53) 54) γό, ς7, ς8, ς9, 04, 72») 73) 74. 70» 79) ὃς) τού, 107, 

18, 128, 1320, 1317. 124. (ὐοπιρὶ. ΑΙά. ΑΪεχ. (δι. Νὶς. ῬΏΠο ]. ς. 

(ὐυχ, ΑἹ. 1.) Ρασῖς Ρυ1π|α,) 259. Ἄπιρ. Ασιη. 1. αἰἶχιθ. Αὐηγ. Ἑά. 

εἶεὶ γητ τε γὶ 5[αν. Οἰΐγοσ. 

:] 

Ύ Δ ) 
ον Ὁ 

δώσει Οντ. ΑἹ. νἱῖ, ρατίε ὑυμηα, 40. Ἑ ἐ]} 
σ“ῳ 5 ἀψ' .. ἡ Ξ Ἁ ὦ " ὡ δ Ἷ [Δ᾽ 

Θεοῖς. θωσ. μετα ἀξ. ἘΞ: ὕς ἀξιώματος) ζημιωματος 

1206. ἀεργέσπέϊσπς (ΟΡ. 

ΧΧΤΗ δὲ ὕδογρ. ἢ] ἢν 120. δώσει} δωσή ΑἸΙδχ. 

ἤει ἈΠοΏνη). ΔΡ. Αυσ. δ[.αν. Οἰἶΐγοσ. -ἢ αὐ Οεοτρ. ψυχῆς] 

τῆς ΨΟΧ. 1321, 

ΧΧΙΝ., Οφϑαλμον]) εἰ οὐ ἈΓΑῸΌ. 1. 2. 3. ὀδοντα ] και 

61. Δαάλιηαῃτς ἐς Κεέῖα ΕἸάθ, ἂρ. Οτσ. 1. 814, ὑ15. 

. 3. χεῖρ χ] α (ΟἸΠΔ 46. 10. σοῃγηδῖδ 6. εἰ 

" ἈΑτδῦ. 1. 2. 2: πόδα] εἴ ῥεαΐ εν ἈΓΑΌ, Σ, ἃ, 3- 

1 ͵ Ἵ ΡΣ δ. ᾽ ᾿Ὶ 

λατωκανμα.] εἰ Ργ πη ς Αὐαῦ. 3. τραυμᾶ ὅντι 

τραύματος] ν 295), 7ζ,). 7γ6. κα ἴῃ ἴεχτιι, {ς« Παθεῖ ΠΊΑΓΡῸ ΠΊΔΠῚ γδοθη- 

Πού ἢ τ τς Αγαῦ. 2 μωλωπα]) εἰ Ῥγφοθλ τ ΑΥδΌ. 2. 

ΧΧΥ]. ἝἜων δὲ} ἐᾶν τ: "2. ἃ δὲ (σεοῖνσ. τις σαταξη]) τις 

π“παταΐζει ς. τπαταξη 1 ζ) 58, τιοϑ. Επυΐ. ;, γ12. Ατγηεηὶ Ο(οαά. 

γι. Εά. ατις 72 τὸν ὑφ. 15} κα τὸν 111. μιαθεῖ τὸν 

ων ᾿αὐτοὺς} ἐϊδεγωπι ἐπαΐεεε ἐἰἰμπα ΑταΌ. 1.2. 3. 

ἴῃ οἰαγδέϊ. τηϊμοσε ΑἼεχ. τοὺ οἰκίτε ] τῆς ϑεραπαινῆς 29. τὰ ικὲ- 

του 111. νατῖς φιδῆ τῷ οἰκέτῃ Γιεητ ἰπ Οτξοο, 5[αν. Μοίᾳ. αὖ- 
τοῦ 1] αὐτοῦ ς. Ευΐ, ]. ο.. “με ἑρῆμε δῖλν. Μοίᾳ.Ύ τὸν, ὁφθ. 29] 
α 14, τό, 5 ς) ς2, ζ49 73» 27. 78, τού, 120. τυποβ ἱἹποϊυάϊτ (ΠρρΡ]εῖᾶ 
{ςἸ]. δ ἙΕάϊῖοσθ) (δῖ. ΝΊς. τῆς ϑεραπαίνης] τοὺ οἰκέτου 29. τῆς 

“εραπαινιδοὸς ς3. τῆς παιδίσκης 32, 7ς. αὐτοῦ ] κα Οεογς. 

καὶ ἐκτυφλ.] Α καὶ γ6. ἐχτυφλωσῃ] ἐχτυφλωσει κῷ, 7. Διά. 

1. 2. τυφλωσὴ 14. τό, 72) 120. - αὑτὸν τς, γ2. Ἐπί. ]. ς. Αταῦ. 

1.2. Ἢ ἰάδπι ἴὰ0 Χ εἴ ἴῃ σμαγαέξ. τηθοσε Αἰεχ ὠς ἤα! ( ορῖ. 

ἐλευϑ. ἐξαπ. αὐτοὺς} ἠἰδέγωπι ἐπιίεοε ἐΐαπι ταῦ. τ. α..3. δίνει εῖ 

ἐμ {ἰδογμπι ΚΘΥΤ. λ ἐλευϑέρους Αγη. ι- ἐξζαποςελεῖ) ἐξαποςει- 

λη )ς. εξαποςειλει (ἢς) ςο. ἀντὶ τ. ὀφϑ. αὐτ.} κα 18. τ 
ὀφθαλμοῦ) τῶν οφϑαλμων ς3, γ6, 129, 130. οφϑαλμῶν τΑπῖιΠἢ 14) 
τ6. αὐτῶν] μμο ϑγΥῦ. ΑΥδΌ. 1. 2. 2. αὐτων--- αὐτῶν ἴῃ (ΟΠῚ. 
27] κα αἰϊοιῖγ. εἴ 4:8 115 ἱπιειασεηξ 71. ΟἼεογρ. 

ΧΧΥΝΤΙ. δὲ] α 18. 81αν. Οἷἶτορ. εἰ Κ᾽ Αστη. τ. Ἀ1Π|46. Ατπι. 
ἘΔ. -Ἐ τις ς3. Οοπρ. τοῦ οἰκ. ἢ τὸν ὁδ' τῆς 3ερ.] κα 116. 
τοὺ οἰκέτε} -[- αὐτου τς, 18, 72, 74) 7ς, 76, 84, τού, τογ, 1τοϑ, τ18, 
134. (οπΊρ]. Ατὐπι. 1. αἰἴφυε. τὶ. Εά, εἰογεοβιεὶ μεὶ δῖαν. Οἴἶτορ. 

ἰονιοβίεο ψμο, ἤπιε απίουϊο ργαροδενο, δῖαν. Μοίᾳ. τῆς ϑεραπαίνης 
αὐτοῦ ἐκκόψῃ Ογε. ΑΙ. 1, ματῖς ργΐπηα, 563. --Ἐ αὐῤ(ίάενίε Οορτ, 
τῆς ϑεραπ.] τῆς ϑεραπαινιδὸς 53. τοῦ οἰκέτου ΟΥτ. ΑἹ, 1], ο. 
τοῦ} αὶ 14, ιό, 77, 1320. Απη. 1. δἰϊΐχφυς. Απῃ. Ἐά. 
ἐγκοψει )ς. κα 76. κα πίς Ογγ. Αἱ. 1. ο. Οορι. 

αὐ- 
ἐχκκόψη] 

ἐλευϑ. ἐξαπ, 
ἐξαποςελεῖ}) αποςε- 

αὐτοὺς} α τη. 1. 811Π|4τ6. Αγ. Ἑά. 
“'᾿; τα: 

λει 30. τοῦ ὀδόντος] 
ἄτα ὩΣ ΒΞ 1 “- ἡ τῶι 7 ΟΌΤΣΕΣ Ι Γ (Ἃ ρ΄ "ν᾿ οϑ ΔΥΔΡΌ Ι “ -“ 

Τῶν οσον ὧν δ 2)  ," αὺυ ων ] νθ ἡ ὦ 4. 93 42} ΙΣωδ. 4 ἀως ..“. 5». 

ΧΧΥΤΠΠ. δὲ] αὶ 116. δῖαν. Οἴΐγοσ. σσεογο. χερατιση] χέ- 
"Ν .“Ἐ Ὁ ; ᾿ κ Ε 

ρᾶτισει ζ9. κχερᾶτησει 7ζ. ἀνδρα] ἀνόρας ΑἸά. χαὶ αποῦ.} 
ἃ ᾽ , ᾿ .- Α 

α 76. καὶ αἀποχτείνη Ουγ. ΑἹ]. υἱῖ, ραγῖε χιιατῖα, 41. δἰ ἡ ΓΙ ΑΜΓΗΓ 
Ἢ 5 ὄ“ δ ᾿ φΦ''- - , Ὁ) Ω . 5 

Αγπι. 1. αἰπαιθ. Ατσπι. Ἐά. λίθοις λιϑοξολ.]} λιϑοξολ. λιϑοις 18, 

αρίαἰϊδες Ἰαριἰείεν δ΄'αν, Οἰϊοσ. ἰαρίἰϊδης ἰαρτα 5] Οἰτοσ 

Νά. ὁ τ χυρος] ἰσπγς ἠϊς δῖαν. Μοίᾳ. 

Ὁ. ἙἘυ]. 1, 612. 

120. (αἴ. Νὶς. Οεοῦσ. Αὐπὶ. 1. 4|146. Αγηι, Εά, 

α λιζοὶς Ἄττῃ. 1. αἰϊΐϊαυδ. Ασπι. 
Ἶ ᾿ 

τὰ χρέα] τὰ χρεᾶτὰ 

τὸ χρεᾶς 145) 10, 2ξς,) 32, ζ2,) ζ4,) 57) 737 77» 78» 
ε Δ ξ΄ 

0 δὲ χύρ.] 

ἈτΠΊ. 1. 4|Π4116. ΑΥΙΠ,. Εὰ. εἰ εἰσ» 1. τοὺς ταυρου] ΤΊ Π ο ΚΟΥ, 
Ν᾿ - 

» ΕΞ κ“" Ο,, ς..»»} Ὕ ΓῚ 
ξς ΪΜχα! ἐς 1Οῦ. σεται 120. 

ΧΧΙΧ. δὲ] , Οεογρ. χερατιςῆς] κερατητης 72. ἢ] ν 

1 ζ) 7ς, γ6, τού, 1ογ, 1ο8, 118, 134.) 126. τις ἥν ΑἸά. προ τῆς 

ΧΣ.] ρος τὸ Χ. ΤΡ χϑὶς] “χες Ἄν. τῷ, τὸς νν, Βα. τοῦ; 

128, 120, 1234. (οπρ]. ΑἸἰεχ. (ὑαῖ. Ν χαὶ 1] η 82. 156, 

τρὸ ΠΝ γ4,., γζ,.ἁ 84, τοῦ, 114. Δ; τῆς τρίτ.] ἃ τῆς 7 Ὁ. 84, 

ὃς, 121. ἍΤ ἡμέρας 8, 74.) 84, τού, 134. 126. διαμαρτύρων- 
ΙΝ ᾽ “ ΟἽ ᾽ ὡ Ν 

ται] διαμοιρτυρονται 130. αὐτοῦ τ Ἰαντῶὼν 111. αὐτοῦ τὴ ο[ᾶ- 

γαύξ. λποῦε Αἰεχ. μη] μη ὺς φανιση] αποφανισὴ τοῦ. 

αῷανησει (πι ) 75. ὠνέλη δὲ Ι] ἀνέλει δὲ 0, 505), 7524 130. εἰ πεζεΐ 

ϑίαν. ΝΜοίαᾳ. 0 τοῦ. λιϑοδ.} ὁ τ. καὶ λιϑοῦ. 14.) τό, 2ζ») 54, 57» 

“ὅς 8ὲ ἅ δ, ἸΟδες να .2 ὃ τ | απ ἰαρι τ δ1αν 

Οἰἶζοσ. Ἀαδαυτου »». ! Ὗ, ] λύ. Εά τρῦσ 

ποϑανεῖται) ἀποϑὰν ιζ. προσαποσαάνηται Χ. συναποσονειτῶι 

ζ3, 129. τπροσὰπ ιτᾶι, ΠΡΟ προσ {υ ργαογ ρα σ᾽ τό 

σροσὺυ: σανειται ΑΙ Γ ΡΙ 



Ε δ] 

ΚΕΦ. ΧΧΙ͂. 

3ο.31. Ἐὰν δὲ λύτρα ἐπιδληϑῆ αὐτῷ, δώσει λύτρα τῆς Ψυχῆς αὐτοῦ ὅσα ἐὰν ἐπιξάλωσιν αὐτῷ. 
δὲ υἱὸν ἢ ΤΟ ἐρα κερατίσῃ, χατὰ τὸ δικαίωμα τοῦτο “ποιήσωσιν αὐτῷ. 32. 

383. 
34. 
35: 

Ο Δ Ο Σ. 

Ἔδν» 

Ἐὰν δὲ παῖδα χερα- 

τίση ὁ ταῦρος ἢ παιδίσκην, ἀργυρίου τριάχοντα δίδραχμα δώσει τῷ χυρίῳ αὐτῶν, χαὶ ὁ ταῦρος 
λιϑοξδολησήσεται. ἜἘᾶν δὲ τις ἀνοίξη λάχχον ἢ λατομήση λάκχχον, χαὶ μὴ χαλύψη αὐτὸν, χαὶ 
Φ ΄ ». ,οἱὦἷ δ“ ἊΨ ς ΄ “Φ Ζ 3 7 Π ΄ 7 δῷ ζΖ 39. , ν ἈΝ 
ἐμπέση ἐχεῖ μόσχος ἢ ὁνος, Ὁ χύριος τῇ λάχχε ἀποτίσει, ἀργύριον δώσει τῷ χυρίῳ αὐτῶν, τὸ δὲ 

ν ϑ»ιο»Ἤ 

τετελευτῆχος αὐτῷ ἐςᾶι. 
3 νν ᾿, ξ΄ Ὰ ἰφν Ν, ρϑ φο φ’ ῆ" 7 

Ἑὰν δὲ χερατίσὴ τινος ταυρος τὸν ταὺυρον τ πλησίον, χαὶ τελευτη-- 

σῃ, ἀποδώσονται τὸν ταῦρον τὸν ζών]α, χαὶ διελδναι τὸ ἀργύριον αὐτὸ, χαὶ τὸν ταῦρον τὸν τεῦ-- 
γηχότα διελδνται. Ἐὰν δὲ γνωρίζηται ὁ ταῦρος ὅτι χερατιφής ἐς! πρὸ τῆς χϑὲς χαὶ πρὸ τῆς 
τρίτης ἡμέρας, ἃ χαὶ -διαμεμαρτυρημένοι ὦσι τῷ χυρίῳ, αὖτ, χαὶ μὴ ἀφανίση αὐτὸν, ἀποτίσει 

ταῦρον ἀγτὶ ταύρου, ὃ δὲ τετελευτηχὼς αὐτῷ ἔςαι. 

ΕΛΑΝ δὲ τις χλέψη μόσχον ἢ πρόξατον, χαὶ σφάξη ἢ ἀποδῶται, πέντε μόσχες ἀποτίσει ἀντὶ 
΄ ΄ Ν ζ4 ΄ » Ν ἰδὲ ’ 

τ μόσχου, χαὶ τέσσαρα πηρόδατα ἀντὶ τ προδάτε. 

ΧΧΧ. δι} , τό. Οεοῖγ. λύτραι 19] »ικἰδα Οοριὶ. ϑδίαν. 

Οὔτος. ὅσοις. ἐπιθληθη)} προσεπιδληθη 71. επιδαρυνϑὴ 83. 
ΑἸ4. ἐπίϊείααν δδαν. Οὗἶσγοῦ. δωσ. λύτρ.] λυτρ. δωσ. τι6. δδω- 
σι} «εἰ δἷαν. Οἴτοζ. λύτρα 25} ἴῃ πυπίετο Πησυϊλη δἷδν. Οἵ- 

πος. Οεοις. τῆς ψνχ.} ἀντι τῆς ψυχ. 72, 75. ϑῖδν. Μοίη. 
Ατπιεηὶ (οάά. «ἱᾳυ!. Αγηι. Ἑά. ὅσα) ο )ς. ρῥτγαιηϊῖαηῖ κατὰ 
“σαντα 14, τς, τός 4ς, ς25) ζ4, 57, 73» 78, 110. Ολἵ, ΝῚς, Αττηςηὶ 

(οὐα. αἰἰᾳυϊ. Ατττι. Ἑά. ρῥγαρτυτῖς ἐλάστῃ Ὁ Χ εἴ ἰπ σπλγαές, πηΐπογε 
ΑΪεχ. ργωπητς καὶ χατὰ πάντα 72. ονικίά φηφίνησςμε (ορῖ. 
ἐᾶν 2) αν Χ, τά, τς, τό, 18,2ς», 54) 499) ὅψᾳ, 73, 74» 77, 78», τού, 
110, 134. 116. (οπηρῖ. Αἰεχ. Ογτ. Α]. νὴ, ρᾳαπῖε αυλπα, 41. ΑΓ- 

τπεηὶ (οάά. «αἴᾳυ!. Απτ. Εα. ἐπιξαλωσιν)] ἐπιξδληϑωσιν ΝΠ]. 
ἐπιξαλη ΑΪοχ. αὐτῷ) α 71. “Ἔ ἢ φπὶ )κι ἀσόεπι "Ιαἱον: Ἀταῦ. 

1. 3. αὐτῳ---αὐτῷ ἰῃ ςοπ). 31} α αἰϊετγυῖς. εἴ φυς ἰΐ5 ἰηϊτει)δοεηῖ 
71. 

ΧΧΧΙ. Ἐὰν δὲ] , δὲ ς3, τ29. Θεοῖς. 
ζυρτλίςτιρε. 134. οἱ  Ασπὶ. τ. δψυς. Ατπη. ΕΔ. 
κιρατισὴ ὁ τανρος ἡ ϑνγ. 15. χερατισει ἡ ϑυγ. 75. 

α δὲ ρτείπιο (εὰ ροεξ 
ἢ ϑυγ. χεραῖ!σ"] 

χκερατισὴ ἡ ϑυγ. 

ΑΟΥΎΤΙ, Χ, τ4ν 16, 18, 2ς» 30, 43, 54) 4ς, (ό, ς7, 8, 9, 64, 72, 

ν} 

{- »οἵ 
ς 

Β' 

53) 77, 78, 84, ὃς, τού, 107, 130, 131, 1324 116. (υπιρὶ. ΑΙεχ. 

(αι. Νὶς. δικαίωμα) δικαιον 116. «οιήσωσιν] ποοιησουσιν 

ὟΙΙ, Χ, τς, τό, 29» 32, 52, 43, 56) 56, 72, 74) 79. 1ο0ό, 107, 130, 
124) 116. (οπιρί. Αἰεχ. (δι. Νίς. ᾿Απηςεηὶ (οὐ. δφυ!. Απη. 

Ἐπ. 

ΧΧΧΙΙ. δι] α δῖαν. Οὗτος. σοῖς. παῖδα} ταιδιον ᾽ς. 
κερατίσῃ) κιρατισει γό, τού, 197. α Ογγ. ΑΙ. νἱὶ, Ραγῖς υκγῖα, 41, 
[οἀ ᾿ιδδεὶ ΑἸ10]. ὁ ταῦρ. ἢ ταιδισκ.) ἢ παιδισκ. ὁ τ. Ογτε. ΑἹ. ἢν 

Ρδηε ρεπιΔ, 247. ἀργυρίου] ἀαργυριον 131. ἄργυρια (ἢς) 1.36. 
«γζεκιεα: (ορῖ. διδρ. θωσ.} δωσ. διδρ. 1.16. διδραχμα] δι- 
ϑραγμα, τ6, 45, 64, )ς, 76, τού, τοῦν 131. Οοπιρ!.: διδραγματα 
ξ0. δώσει τῷ κυρ. ἤῤμμρι τὼ χυβ. 1ζ. 42 οἱονιὴκο δδν. ΟἹ- 

“εεἰρί οἰ δοννίαν; Αττη. αὐτῶν) ἀντου το, τού, 107, 
136. λιϑθοξοληθησ.] ὩΣ: δίανυ. Οἰϊγος. 
ΧΧΧΙ. δὲ] α ϑδιαν. Οὐος. τις ἄνοιξη} τις ανοιξει )ς. 

φινοιξὴ τις 1ζ) ς8, 72. λάκκον 13 --λάκχχον δ] α δἰϊεγαῖγ. εἴ 4025 

ν!5 ἱπιετασεηῖ 11], τό, 72, )ς. Ογτ, ΑἹ. νἱϊ, ρατῖε φυλτῖα, 44. δπιδδεῖ 
ἢ λατομήση λάκκον ἰἴπ ςπογλόδ. πύποτε ΑἸεχ. ἥ λατομήσῃ] ἡ λᾶ- 
τομ. τις 1ξ. ηλατομισει (Ώς) τοό. ργαπιίαιπς ο Αἰπηεηὶ (οὐά, 
4΄'ᾳυϊ!, Ατπ. Ἐα. λάκκον 2] α 116. ΟἸεπι. ΑἹ. 68. μ᾽] 
ου μη 14. 16, ς4, 77. 78, 130. καλύψη] καλυψεῖ )ς, τοό. κα- 
ταληψεῖ (ἢς, πηεπάοίε ὑγο χκαταχαλυψει) 10. αὐτὸν} - πωμαΐι 

Οντ. ΑἹ. 1. ς. καὶ ἐμπίση} ἐμπίσει δὲς. «μκπισὴ δὲ 31, τ16. 
ΑΙά. ΟἸιεπι. ΑἹ. 1. ς. ἐχεῦῖ)] α 29. ἐδε ΤΟ ογς. μύσχ. ἃ 
ὄνος} ονος ἢ μοσχ΄. 30, 725) 75. ὅο; ακὶ αἤην; Οεοζᾷ. 

ΧΧΧΙΝ. τοὺ λάκκου] του λ. αντον ς3. εκ; Οεοῖγ. ἀπο- 

τίσ.] ἀποϑωσει 71. πιμίδαπε (νεῖ ὅσο εο Ἀταῦ. 3. ἀργύριον) η 
ἀβγιρ. 74. 84, τού, 134. ῥερνεϊ ῥγοίίμπε δίδν. Οἰἶγος. τεΐεγιπὶ 

ἀξργύρ. δὰ ἀποτίσει, ποπ δά ϑώσει, Απι. τ. αἰΐφυς. Απτ. ἘΔ. ἀρί, 
δώσ.) α 71. δωσε!) αὶ ας» 72.) 76. Ογτγ. ΑἹ. νυἱῖ, ραγτῖε φιιατῖδ, 44. 
δοτω ς1. τεδάα! Αταῦ. 3. καὶ ργαπιτυης 18, 19, 1326. Αγαῦ. 3. 
Ἀπῃ. 1. δἰίᾳυς. Ασ. ἕὰ. τ διοίσει εἴκε Ατδῦὺ. 3. αὐτῶν] 

ἀντου τς, 19. Αγαῦ. 1. 2. α ΟἸκη. ΑἹ. 678. τετελευτηκὸς] τιϑ- 

γηχος 1], Χ, 14). 1, τό, 18, 2ς, 30, 32) 53, 4) 5) ς7) 59, 64) 71), 
κἢν 7. 74.) 1357 707 77» 78) 847) 85γ τού, 1077 118, 130) 131).1345) 136. 

᾿Εᾶν δὲ ἐν τῷ διορύγματι εὑρεθῇ ὁ χλέπ- 

ΑἸεχ. (δ. Νῆς. ΟἸϊιεηι. ΑἹ. 1. ς. δϊῖδν. Μοί. αὐτῷ ἔςαι] εἐξαι 
αντὼ τς, ς8, 72. (γτγ. Α].1. ς. ΜΕοβε δῖαν. Οἰἶτορ. 

ΧΧΧΝ. δὲ) , Ογε. ΑἹ. ἱ, ρῃπς Ῥτῖπια, χός. Οεοιν. χερατι- 
6] κερατισει 7ξγ τού. χερ. τινὸς τανρ.} κερ. τανρ. τινος τς, 30, 
ς8, 732) 75») 1306. κα τινὸς γι. τινὺς ταῦρ. χερ. ντ. ΑἹ. νἱ, ραπε 

4υατῖδ, 44. τὸν ταῦρ. 1" -- τὸν ταὺρ. 3 “7. αἰτεγυῖτα οἵ φυς ᾿ἰς ἰηῖοτ- 

Ἰλςεηῖ 71. τὸν ταῦρ. 15] , τὸν τς» 136. τὸ πλησ.} τ αὖ- 
του 14.159 16, 2ς, 32, 52, ζ4η) {7γ) 72, 73ν 77» 78, 130. Ολῖ. Νῖς, 

δίαν. Οἴτγοσ. Ασπι. τ. αἰὔφυς. Αγπι. Ἐά, - Ἰάεπι Ὁ Χ εἴ ἴῃ ςἢδλ- 
τλέϊ. πιῖηοῦς Αἰοχ. τελευτήσῃ] τελευτήσει τό, ζ9, 7. τοό. απο- 

ϑανη ςς. τελευτῇ Ογτ. ΑἹ. νἱῖ, μασῖε φυλτῖα, 44. ἀποϑδώσονται) 

αποδωσωνἷχι τς. αἀποϑδοσηται 72. ἀποδ. τὸν τ. τὸν Ὁ.) ἐγαάαιωγ 
ἐᾶκντκ; υἱρέν: ϑδῖλν, Οἴτος. τὸν ζῶντα] α τὸν Ολῖ. Νῖς. διε- 
λοῦνται τ, 25] διελουσι 116. διαιρουνται ἴθ ἴοςο ἐξουπάο, 82. 

ἝΞ ἱπισ κα ἴκ υἴοσυς ἰοοο Οορί. τὸ ἀργ. αὐτι]} 2 γειέμπε εὔως 
Αὐρ. δ8ϊι2ν. Απῃι. 1. αἰϊΐᾳυς. Απη. ἘΔ. α αὐτοῦ Οεοίς. τὸν 
ταῦρ. τὸν τιϑν.} τὸν τιϑν. ταῦρ. ΑἸά. 

ΧΧΧΝΙ. Ἐὰν δὲ} , δὲ Οεοτς. γνωρίζητα!] γνωριζιται ἃς, 
γς- Οοπηρ. σγνωρ. ὁ ταυρ.} ποίξαπι ἴανγαην δῖλν. Οἴἶτορ. Αστὰ. :. 
αἰ φυε. Απῃ. Ἐπ. ὅτι χιρατ. ἐςὶ] οτ, χερ. ἣν 19, 108, 136. 
α Ἄπῃ. τ. αἰϊίφιις. Ασα. Ἐά. χϑὶ] ἐχϑις ΝΙ, τς, Ἂς, 57, 
ιοϑ, 129, 1311. Οοπρὶ. ΑἸεχ. πρὸ τῆς τρίτης} α πρὸ τῆς ᾽ς. 
ἡμέρας) αὶ ΝΠ, Χ, 14, τό, 18, Δς, 30, ς2, 57, 49, 71ν 73» 76, 779 
η8, 83, 8ς, 130, 131τ. ΑἸά, ΑἸεχ. (δε. Νὶς. καὶ 5], ἃς. 
Οσεοιζ. διαμεμαρτυρημίνοι ὦσι] ἀδ γὐηῤ θμανυο τῳ εἰσι Ἣν 136. 
διαμεμαρτυριμενος ἐς! (ἢ) 7ς. εβύβεαιωνε ἡμεσῖε Αττὴ . αἰϊίχυς. 

Απῃ. Ἑά. δίχεγίκι δῖλν. Μοίᾳ. ὦσι τῷ κυρ. αὐτο] τῶ χυρ. 

ωσι 18. καὶ 1] α 2ζ. μὴ ἀφανίση) μὴ ἀφανισει ς, τού, 
μὴ ἀφανησει (ἢς) γ24. μὴ πφανισεν 32. ἰρίε πον αὐιϊώετῖε ϑἷαν. 
Μοίᾳ. ἀὶς πον εμβοάϊα! δῖαν. Οἰΐγος. αὐτὸν} -Ἔ ο κυριος αυτα 
1ς) 72. ἘΞ ἀκμὲ ἱπιεηβείαι ϑδῖδν. Οὐἶζγος. ἀποτίσει) ἀποτεῖσαι 

(ας, (πὶ ε ἀυοῦυ5 ρυμδεὶς ἱπιρεοδατυγ) Ν]1. μεναι δῖαν. Μοίῃ. 
“ω δίλν. Οἴξος. ἀντὶ ταύρου) αντι τὸν τ 1ς. “Ἔο χυριὸς αὖ- 

του ἀποτίσει τὸ ἀργύριον ἀντι τοῦ ταυρου 145 16, ς.) ς7, 73» 78) 130. 
“Ἐ εδάετη, πὴ φυοά αὐτου περελῖ ροίξ ἀργυριον αυο4υς, 2ς. Ἐ εὰ- 
ἀεπι, πἰῇ φυοά μλρελὶ η ἀποίσει (ῃς) ςΔ. -Ἐ ελάεπι, πἰῇ ᾳυοά , τε, 
Ολι. Νίς. ὁ δὲ τετελευτηκὼς} τὸ δὲ τετελευτηκὸς ΑἸά. αὐτῷ 
ἔξαι} ἐξαι αντὼ 30, )ς. ἐραι αὐτοῦ τις. αὐτοῦ ἴφαι Ογτ. ΑἹ. ;, 
Ρατῖε ργίπια, δός. ἡ οἷο δίανυ. Μοίᾳ. 

Ι. δ] ΑΙ], ς9, 136. Ευΐ ἱ, 612. δῖαν, Οἴτος. Οθοῦς. α ντ. 
ΑΙ. νἱῖ, ρατῖε φυλτΙία, 42. δὰ μαρεῖ 4110]. τις χλέψ.) κλεψ. τις. 14, 
τς, 16, 2ς,), ς4,) 57, 48, 73) 7) 77). 78) 130. (δῖ. Νὶς. Ευΐ,]. ς. 

Απῃ. 1. δϊᾳφυς. πῇ. Ἑά. κλέψη} χλεψει )ς. μόσχ. ἢ 
πρόξ.} προῦ. ἡ μοσχ. 5.3. σφαξη) -ἰ αὐἷον ς6ό. - αὐτὼ (ἢς) ὃς. 

Ἵ αὐτὸ ΝἼΙ, Χ, τῷ, τς, τό, 18, 19) 2.5) 29, 32) 52) 53) (4) δς, {79 
ς9, 64, 71, 725) 74) 76, 77. 78) 84), τού, τοϑ, 118, 128, 129, 120, 
131, 134 116. (οιηρί. ΑΙά. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. Εὐυΐ, 1. ς. Ἰθαπιαίς, 1, 

ξός. δῖαν. Οἴτορ. Αγαῦ. 1. 2. 3. ἣ ἀποδ.} καὶ αποδ. 84. ΑἸά. 
α 53. ᾿ϑοιυδίς. ᾿ς. ἀποδῶται) αποδωΐο 84. αἀποδω 9. -ἰ- αὐῇο 
15. - ἐἡϊκπε ΑταΌ. τ. 2. 3. πΐντε μόσχ. ἀποτ.Ἶ ἀποδωτο τ. 
μ. [3. ἄποτ. ἀντὶ τοὺ μ.} αἱς. ἀποτίσει) κτίσει ἱππιιιαῖ 

Ευτῆγπι. ἴῃ 1κς. τος. μίναι δῖαν, τᾷ μόσχ.] αὐτὰ Ἰγατηδίς. Ἰ. ς. 
μπίκ οἰ Οεοτς. τοῦ Ὡροῦ.} α τῷ τό, 72. μπίμ ουὶ: Πεοζᾷ. 
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.- τῆς») χαὶ σληγεὶς ἀποϑάγη, ἐκ ἔςιν αὐτῷ φόνος. 

Αι ΚΤ ἔξιν, ἀγταποϑανεῖται" ἐὰν δὲ μὴ ὑπάρχη αὐτῷ, πραϑήτω ἀντὶ τῇ χλέμματος.᾿ Ἐὰν δὲ χατα- 4. 

7 “. δ “ὋΣ " 9. ᾿ ν νκ 227 “᾿.»ὔ " 9. 9 2 Ζ΄ 
ᾳ ταξοσχήσῃ, τὰ βέλτιςα τῇ ἀγροῦ αὐτῇ χαὶ τὰ βέλτιςα τὰ ἀμπελώνος αὐτὰ ἀποτίσει. 
͵. ἐξελθὸν ατῦρ εὕρῃ ἀκάνθας, χαὶ ππροσεμπρήση ἅλωνας ἢ ςάχυς ἢ πεδίον, ἀποτίσει ὃ τὸ πῦρ 

Ἐὰν δέ τις δῷ τῷ τλησίον ἀργύριον ἢ σχεύη φυλάξαι, καὶ. χλαπῇ ἐκ τῆς οἰκίας τῷ 7. 

8, 

᾿ ἐχχαύσας. 

ἀνθρώπα, ἐὰν εὑρεθῇ ὁ ὃ χλέψας, ἀπο]ίσει τὸ διπλξν. 
ται ὃ χύριος τῆς οἰκίας ἐγώπιον τῇ Θεξ, Ἅ2| ομεῖται ἣ μὴν μὴ αὐτὸν πεπονηρεῦσθαι ἐφ᾿ ὅλης τῆς 

“παραχαταϑήχης τῷ πλησίον Κατὰ “σᾶν ῥητὸν ἀδίκημα, περί τε μόσχου, χαὶ ὑποζυγίου, καὶ . 

Ε ΙῚ Ο Δ Ο Σ. 

ΚΕΦ. ΧΧΙ]. 

Ἐὰν δὲ ἀνατείλῃ ὁ ἥλιός ἐπ᾿ αὐτῷ, ἔγοχός 3.. 

λειφϑῆ χαὶ εὑρεϑῆ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῷ τὸ χλέμμα ἀπό τε ὄνου ἕως «προξάτου ζῶντα, διπλᾶ αὐτὰ 
3 ΄ 

αι ΤΟτιΙσεί. 
[ “΄,͵σν 9 ᾿ἤ » Ὃς, 2 ρ᾿ 3 ἰὴ Ν, ΝΝ ’ὔ 3. .. ᾺἝ Ν, 7 Ν Σ Ν, 

αγρον ἐτερον,χαάποτίσει ἐκ τ ἀγρδ αὐτοῦ χατὰ τὸ γένγημα αὐτξϑ' ἐᾶν δὲ τράντα τὸν ἀγρὸν κα- 

Ἐὰν δὲ μὴ εὑρεϑὴ ὃ χλέψας, προσελεύσε- 

να 
᾿ “προβάτου, χαὶ ἱματίου, χαὶ “άσης ἀπωλείας τῆς ἐγχαλουμένης" ὅτι ὧν ἂν ἧ, ἐγώπιον τοῦ Θεδ 

“ 

Ἴ παν ς3) τό, 72, τ29. ΟοΙηρ!. Ασπι. τ. αἰϊΐχψυς. Απῃ. Ἐά. 

ν]} 

-- 
“΄ 

ες 422 16 20 6ῖ 4118]. 

{κά Βθεῖ δῇδί. -Ἐ χαι εὑρέθη γ6. 

ἿΙ. δὲ] α δϊδν. Οἴτορ. Οεογρ. 

βι' Ἀπ. τ. 4146. Ασην. Ἐή. 

εὐρε9.}} εἰ ἱπυοπίανιν ΟεογΕ. 
χαὶ] α Ογτ. ΑἹ. νἱϊ, ραγῖς χιδιῖα, 

ἀποϑανῃ} αποϑανει 75. ἔςι»] ἐσαῖ ΝῚ]. 
λογισϑήσεται Ογτ. ΑἹ. 1. ς. [δἀ αἰτοῖ οἱ αι. ἔς. αὐτῷ φόν.} ες. 
ἄντο φον. .ς9ς. κα αὐτῷ Ογτ. ΑἹ. Ἰ. ς. {εὰ μαδεῖ ΑἸἴ01. ἐκοαπὶ ππογίδηε 
ἐπ ἰμισε Οορί. οἵ “ΜΠ ἐασεα (πηρείπις ἐμ ϑιᾶν. Οἷἶγοσ. οἱ ἡ ἐα- 

4“): εαα Θεοῖς. 67} ἦοε ἐΠἐ ἱπ ἐσάσηι Αττὴ. 1. δψυς. Αππη. Εα, 
. ΠΙ. δὲ] α Θεοιψ. ἄνατ. ὁ ὅλ.} ὁ ηλ. ανατ. ς53,) 82, 128. 

ΑΙά. , δὶς ἀνατείλῃ 118. ογίαίων (6] ργα ες Αταῦ. 3. ὁ ἥλ. 

ἐπ᾿ αὐτῷ} ἐπ᾿ αὐτ. ὁ ηλ. 10, 7. τοΒ. ἐπ᾽ αὐτὸν ὁ ἥλ. Ογτ. ΑΙ. νἱῖ, 
Ῥατῖς αυδτῖα, 42, {εὰ 4118] υἱ Ψαῖ. α ἐπ᾿ 53. 0. ηλ.εν αὐτῶ 14) τό, 
855) 12, 57, 739,77. Οαϊ. Νῆς. Οεοσρ. -Ἑ δὶς ἀνατειλη 118. ἕνοχ. 
ἐξιν] ἐνοχ. ἐξαι Χ, 18. Ογτ. ΑἹ. 1, ματῖε ῥυΐηγα, 2 532, εἴ ἷ. ς. α Αγδδ. 3. 
ἀνταποϑανεῖται) ἀποϑανειται 111, ΝΙΙ, ςς, 1.8. ανταποϑανεῖται 
πη Ἑ«ἰασϑς. τΐποσς ΑἸεχ. εἰ γπογίς «ποῦὶσίωτ ἴῃ ἙαΙοπίσι8, [δὰ 250 

»Ἰογ 6 πιογίοωγ ἴῃ Οοάϊος, Αυρ. μὴ] μηδὲν 8, 72. ὑπάρχῃ 
αὐτῷ] υπαρχει ἄυτω 16, ᾽ς, τού, 134. ἱπνυεπίαιμγ ζαγίππι ἐμὲ 

Ἀτῦ. 3. τραϑήτ.} τι πραϑητ. ζ9. κλέμματος) “Ἐ ἀντου 
“Ἔ Ιά6πὶ 

“ἦη οἷασδέϊ. πΐποτε ΑἸεχ. 
ΙΝ. χαταλειφϑ}} χαταληφϑθὴ 1) 18, 2.) 53) 54) 64, 72) 74) 

γ6, τιϑ, 130, 131) 124. Οοπιρί, ΑἸά. Οαῖ, Νίς. Ογζγ. ΑἹ. 1, μαγῖς 
Ρεΐπηα, 252. Υἱΐ, μαζῖε ψυατία, 42. Οορί. καταλημφϑὴ 82. ΠιΔΓΡῸ 
χρατήϑη .8. ὁ ανϑρωπος 105) 108, 118. καὶ 'εὐρ.] αὶ 130. 

λα δίς γ6. στὸ κλέμμα] α τὸ τς» 71. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ματῖς ῥυπιᾶ, 2 2, 
τε] ΑΟὟΊῚ, Χ, τῷ, τς, τό, 18, 

2. 30, 32) 52) ζ4) 95) 58, (0) 64) 71) 72, 75) 70) 78, 84) 8ς, τού, 
118, 110, 134. Αἰά. ΑΙεχ. (ας. Νιίς. Εὐυΐ. 1, 612. Αταῦ. τ. 2. δἷαν. 

Οὔτορ. Θεοῦ. Ἀπ. τ. δυο, Ασπι. Εά, ὄνου] τοῦ ὁγου 14, 
τό, γ8, 130. ΤΔΓΡΟ καὶ μοσχὲ τοθ. ΙηΔΓρΡῸ μοσχου χαὶ 72. μοσ- 

χὸν χαὶ ονου ἴῃ ἰεχῖῃ 1) ς8, 118, 126. Ευΐ. 1. ς. ργατηπῖς μόσχα 
καὶ (Ὁ Χ εἴ ἴῃ ςδαγδέξ. τίποτε Αἷεχ 4 ἐσμγο αμὶ απο. Ἀταῦ. 1. 2. 
α υἱδκῖο σε αἤπο Ατντη. 1. ὦ οἰπκίο εἰ ουε Αττηεηὶ ( οὐά. δ᾽αυΐ. Αππι. 
Ἑά. ἕως] καὶ ἕως Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρατῖς ρυπΊᾶ, 2 ς2. ζῶντα) , 136. 

αὐτὰ} αντω ς3, 7ς, τού, 128. κα 15») 18,2ζ9) 72. Αἰεχ. Ευΐ, ]. ο. 
αὖτ. ἀπ.} απ. αντ. 3ο. Ογτ, ΑἹ. 1]. ς. δῖαν. Μοίῃ. ἀποτίσει] 
αἀποδωσει 10, 8:, 131. αντάποδωσει 116. «αὐ! (ορῖ, ἐγαάαι 

ϑίαν. 

ν. δὲ], 8ϊλν. Οἴτγορ. Οεοῦρ. ἄστη. τ. αἰΐαυς. Απῃ. Ἐὰ. κα- 

ταξοσκήση 1] καταξοσχηϑῃ Ογτ. ΑἹ. νἱῖ, ρατῖε φυλτῖα, 4 ς, [δὰ 4110] 

ὑς Ναῖ. ἀμπελῶνα) αμπελωνᾶς 75. χαὶ ἀφῃ ἢ αφὴ 118. 

καϊαξδοσχῆσα!]) τε καϊαξοσκ. το6. καὶ καταξοσχηση 72. καΐαβος- 
χηϑῆναι ζ) 120. ἀγρὸν ἔτ.) ετ. αγρον ὃς. μρεν αἰΐεπεσι ἀργιρι 
δῖαν. Μοίᾳ. ἀργαν αἰίογαπε Αὐτὴ. 1. αἰϊΐαυαε. Ασπῃ. Ἐά, ἄπο- 
τίσει 13] ἀποτησὴ (ἢς) το6. ἐγαάαι ργείέμνι ϑῖλν. Οἷἶγορ. ἀπόϊ. 
ἐκ τοῦ ἀγρ. αὖὐτ.} απόϊ. ἀντι τὰ αγρ. αὖ. 136. χα. αὐτοῦ ς2. τηᾶγρο, 
“ἴῃ φυϊδυζάαπι ἐχειηρίδτεῖθι5 ἄθργεπεπαϊ ἐπὶ ἤδεο : ἐεΜεΓΗν 2 Υὸ ἐῦ, εἰ 

πα δὲ αὐδὴν ἐσ φες ἀρεν σ᾽ τ. πες τεἀαπάδηϊς πὰ Ἠεῦγαο.᾽ 851. Απηο- 
». "Ἶ ΄σ͵ ᾿ “4 ᾽ “. ( 

τλῖοσ, Ἀσαῦ. 1. ἄγρα αὐτῇ τ᾿ ττοόγρου αὐτὰ 2.1} αὶ αἰϊειτιῖγα εἰ 4185 

καΐὰα τὰ γεν- 
“ 

χαΐα τὸ γενημω Χ, τό, τϑ, 32.) 7247 130, 134. ἔς 

εἰ ἐχ »γοάπδ οπιόπε {πὶς 81δν. Οἰτόρ. 
. " ΕἸ Ἢ 

ἠμχία τιεη γάτα εἶμ φερά ἀεραβπηι οἱ ἈτδΌ. 1. 2. ἐαν δὲ} α δὲ 

5͵αν. ΕΠ: Οεοτν. τι χαταξοσχήση 5. καϊαξοσχήσει )ς. χα- 

Ουτ, ΑΙ, 1, ς. 1εὰ αἰϊοὶ οἱ Ὑ αἴ, τῷ βίλτιγα τ] ἡ τὰ 

-- ᾽ ᾿ Ἁ Ἀ ’ Ἵ -, 

1ἰς ἱπι ΣΟ ΠῚ 71. χατὰ τὸ γέννημα αὐτοῦ) καὶ ζ9. 

νημαϊα αὐτου γ6. 

Ογυτ. ΑἹ. 1. ς. [εὰ αἰϊοὶ υἱ αἵ. 

τί χξοσχη 

δ, ὃς, τ18, 120) 120, 1324- (οπιρὶ. Αἰεχ. (αῖ. Νὶς. 

βιλτ. Χ, 14.) 18,30, ς8, τ9» 130. ἢ τὰ καλλιςὰ τό, 2ζ, ζ2, (4, 
ς᾽), 73.» 77ν 8. δῖ. Νίς. καὶ τὰ βέλτ.} η τὰ βελτ. ΝΊΙ, Χ, τ4, 

τό, 18, 19, 2ς, 2) ς3) 54) κζν 66, ς7,) ς9, 64) 71) 73» 74) 77», 78, 
ῃ, δὰ α τὰ 

α τὰ βίλτ. 1οό. καὶ τὰ κάλλιςα Οντ. ΑἹ. 1. ς. [ε4 
ἰδὲ υἱ Ναῖ. αὐτοῦ ἀπ.} αὐΐσυ, απίέϊ. τα ομοια (ἃς ἰεσὶς ἃς αἰῶ 

ἀηρυῖ) 9. ὑρβμς βίναι δῖαν. 

ΝΙ. δὲ} α 136. ϑ8ῖαν. Οἶτοσ. Οογρ. εὑρη} εὑρει 755) 134. 
τροσεμπρήση} Ὡροσεμπρῆσει τοό. τοροσεμνπυριση 126... ἅλωνας] 
ἀμπελωνῶς ἢ ἀλωνας ςΆ. 

47, 58, 05) 64, 72,73, 745 γ0, 77ν 78) 84) τού, τοϑ, 118, 134. ΑἸεχ, 
(δι. Νὶς. Αγδο. 1. 2. δῖαν. Οὗσοσ. Αὔῃμ. 1ἵ. αἰϊαιις. Αὐτη. ΕἘά, 

ςάχυς} ςσαχνας 19, 30, 53) 48, )ς) γ8, 84) δα, 129, 134. μοὶ, 
136. Ογτ. ΑἹ. 1, ρατῖε ῥεΐια, 2 ςο. υἱῖ, ρατῖς φυᾶιῖα, 44. φάαχυν ἐς, 

γ)6, 116. δῖαν. Οἴτορ. Αστι. :. δἱϊφυς. Αγπὶ. ΕἘά. ακανϑα (ες) 
»3. ἢ τπιδίον)] α 136. , ἢ 73. ἀποτίσει) ἀποτινγυων απο. 

τίσει τς) 72. Ασπι. τ. δ. Πσας. Ασπλ. ΕἘά. αποδωσει γ1. (ἶναι ϑῖαν. 
Μοίᾳ. εἰ μίνει ϑ8ῖαν. Οἰἶοσ. ὁ τὸ τ΄. ἐκκ.] ο ἐχκ. τὸ τ. 1ς, 
58, 722. διαν. Οἶτγορ. ο καυσας τὸ ὦ. ς3. τὸ τ΄. ὁ ἶκκ. Ογτ. ΑἹ, ἱ, 
Ῥᾶτῖς ὈσἱπΊ8, 2 ςο, {εἰ 410] τς αῖ. ἐμγκε ἐρκὶς σεζεη ας ζμενῖε ΑἸτὴ. τ. 
αἰΐαυς. Αττῃ. Ἐα, 

Ν]Ι1. δέ] α τς) 53) ζ9) 136. Οεοζγ. τις δὼ} ϑὼ τις τ, τϑ, 
72. πλησίον] Η αὐτοῦ τῷ) 58, γ6. Θεοῦ. Αἴτῃ. 1. αἴας. 
Απη. Ἐά. ἀργύρ. 5] α 72. σκεύη] σκενος ΨΙΙ, ςο. ἐκ, 
τῆς οἱκ.---ἰκ τῆς οἴκ. ἴῃ σοπι. 8] α΄ δἰξεγυῖτα εἰ αι [15 ᾿πτετ]ασοπὶ ς 4. 
τοῦ ἀνϑρώπ.) υἱεῖ ἀκμή δϊᾶν. ἐῶν 2.1 εἰ Λ' ϑῖαν. Οἶτορ. εὖ- 
ΘΕ] εοπιργολοηίως μεν Οορε. ὁ κλέψας) ὁ κλεπῆης 1ζ,) ς, 
1οϑ, 118. ἀποτίσει) αποδωσει 29. “ΓΚ αὐτῶ ς32. ἶαπ: ἀαδὶξ 
δίαλν. Οὗἶγοσ. κμίναί δ8ϊλν. Μοίᾳ. 

ἴ4γ τς, τό, 18, 2) 20, 53, ς 4, 48, 0.) 72) 73) 74γ 73» 76, 77ν 79», 
ὃς, τού, 1320, 131), 1249 136. (οτηρὶ. ΑΙά. ΔΙεχ. δῖ. Νὶς. τὰ 
διπλα το. [πλα τοβ, 118. 

ΨΙΠ. δὲ} α 8ίαν. Οἤτορ. Θεοῖς. μὴ εὖὐρ.} αὶ μὴ (εχ εἴτοτε 
ὌΡορτ.) (δῖ. Νίς. ὃ χλέψ.] ὁ κλεπίης 19. κλεπΐης τοϑ, 129. 
ὁ κύρ.} καὶ ο κυρ. 120. τῆς οἶκ.} α δίαν. Οἶτοςσ. καὶ ὀμεῖτ.] 
ΠΑΡῸ ΡΥΪπιᾶ ΤηΔΏΣ δι᾿ ὀρκοὺ τριςώτω ὀρχω χαὶ βεξαιω (Πς) ς8. ἥ 
μὴν] ον μὴν 2. εἰ μὴν 20, ςζ) 75, 129. εἰ; (ὰ α μὴν, ζ0. 
α υυπιφυς ς3) ς8. (δι. Νίς. μὴ αὐτὸν σεπον.} αντον μὴ τ π. 

73. ἄντος μη πέπ. (Πς) 14) 14) τό, 2ξ, {2, 4) 57» 64, 72, 78, 
130) 131. μὴ αὐτὸς σεπ. (Πς) ΔΊ], 29. 30, ςς» 46, 9, 74» γεν ἼΤ 
84) 1ού, τοϑ, 118, 128, 129, 134, 136. μὴ πεν. αὐτὸς Χ. ᾿ρΙΕ 

πεπ. αὐτὸς τ86, αὐτὸς αἰπ. 71. μὴ 11. αὐτὸν ς8. Οαϊ, ΝΊς. 
Βαδεῖ υἱ Καῖ, {πὰ ἴῃ ομαγαδξ. τοΐποσε αυοαὰ μὴ, ΑΙεχ. Ἔφμίάοπι ποα 
ροπέάε ἐσὲ Αταδῦ. 3. τποπονηρευσϑα!) τονηρευεαϑαι 19. σε πὸ- 
νηρευεσψαι τοό. τπεκονηρευται ς3,) 49, 725, 136. ὅλης τῆς παρ.] 
ολὴ τὴ παρακαταϑηκὴ γ2. ταρακαταϑήκης] “αραθηκῆς 32, 74. 
2), 84), τοῦ, 124. ἢς τπαῖρο ς8. πλησίον] 

Ἤ αὐτὰ τς, 72. Οεοῦσ. Ατὐτη. 1. 4[}1| 6116. Ἔ σιεῖ Αγαῦ. 3. 

ΙΧ. Κατο Ἱχ ῥητὸν αδικ.} το 

ρημᾶ ἀδικήματος δῈ: )Ὲ} ,, 8. 

αἰαυθ. Αππῃ, Εά. μόσ (μὰς του μ. 72. 
ὑποζυγίου) ἐἷε μιδήημσα!! διὰν. οίᾳ. εχ μμεὀγμραὶ 

βέλτ. γς» 76. 

γ 4 «ταϑη κῆς 1320. 

Ἀπ. Εά. 

αν καΐα 19, 118. αδικημαι γ6, 

σίαν, Οἰἶΐοσ. Θεοῖς. Αὐπη, 1. 

51 , τοῦ, 

Ατιῇ, :. Ὁἰσυς. 

ι γς ΤΙ 
πο Ἐ ΩΡΣ 

Ατπι. Εά. προξατου] “ε ονε ϑ8ἷᾶν. Μοΐῃ. ἐπ οὐ ΑΥπῇ. 1. δ]1}- 
ε Υ 

41:6. Ατπι. Ἑά, ἱματίου] ἐἱματισμον γ6. ἐε σοὔε ὅ8ϊὰν. Μοίᾷ. 

ἐχ τοβὲ την. 1. αἰΐαυθ. Ασῃ Εα. πασης) ἐκ σασὴς 136. 

᾿Εὰν δὲ χαταξοσχήση τις ἀγρὸν ἢ ἀμπελῶνα, χαὶ ἀφῆ τὸ χτῆνος αὐτῇ χαταξοσχῆσαι 5. 

Ἐὰν δὲ 6. 

ν΄ 

“νυν τὶ 14, 1) 18, Ὡς, 30, (2, ς4,) ςς, 

ν΄ : 

τὸ διπλοῦν] α τὸ ΝΙΙ, Χ, Κ 

Τὴ) ἄχ; 



Ε, .] 

ΚΦ. ΧΧΤῚ. 
ἐλεύσεται ἡ χρίσις ἀμφοτέρων, χαὶ ὁ ἀλὲς διὰ τῇ Θεοῦ, ἀποτίσει διπλὲν τῷ πλησίον. . ᾿Εᾶν δέ 

“ φΦΦ ’ ε , , 4ς ’ ι Δ οὸ φο ͵ζῳ Ἂν, ἽΔς 

τις δῶ τῷ λησίον ὑποζύγιον ἢ μόσχον ἣ πρόξατον ἢ πσᾶν χτῆνος φυλάξαι, χαὶ συντριξὴ ἢ τε- 

λευτήση ἣ αἰχμάλωτον γένηται, χαὶ μηδεὶς γνῷ, “Ορχος ἔςαι τῇ Θεοῦ ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων, ἢ 
μὴν μὴ αὐτὸν πσοπονηρεῦσναι καϑύλου) τῆς “φαραχαταϑήχης τ “πλησίον, χαὶ ὅτως) προσδέξεται 

ὃ χύριος αὐτοῦ, καὶ ἐκ ἀποτίσει, ᾿Εὰν δὲ χλαπῇ παρ᾿ αὐτῶ, ἀποτίσει τῷ χυρίῳ. ᾿Εν δὲ ϑη- 
ριάλωτον γένηται, ἄξει αὐτὸν ἐπὶ τὴν ϑήραν, καὶ ἐχ ἀποτίσει. ᾿Ἐαᾶν δὲ αἰτήση τις “παρὰ του 

πλησίον, χαὶ συγτριδὴ ἣ ἀποϑάγη ἢ αἰχμάλω)ον γένηται, ὁ δὲ χύριος μὴ ἢ μετ᾽ αὐτῷ, ἀποτί ἡσίον,} ριδῇ ῃ ἢ αἰχμά γένηται, ὁ δὲ χύριος, μὴ ἦ μετ᾽ αὐτῇ, ἀποτίσει. 
Ἐὰν δὲ ὁ χύριος! ἢ μετ᾽ αὐτῇ, ἐχ ἀποτίσει" ἐὰν δὲ μισϑωτὸς ἧ, ἔςαι αὐτῷ αντὶ τὸῦ μισϑξ αὖ φος ἢ μὲ ; ᾿ μ ς ἢ» στὸ μισϑδ αὖ- 

“Ὁ ΝΑ, ΄ ΄΄ , Ν " » 3 "Ὁ ἰδὲ φῷ »Υκκνἢ ἌἝ 

τὰ. ᾿Ἐὰν δὲ ἀπατήση τις ᾿σαρϑένον ἀμνήςευτον, χαὶ χοιμηϑῆ μετ᾿ αὐτῆς, φερνῆ φερνιεῖ αὐτὴν 
αὐτῷ γυναῖχα. ᾿Ἐὰν δὲ ἀναγεύων ἀγανεύση, χαὶ μὴ βέληται ὁ πατὴρ αὐτῆς δᾶναι αὐτὴν αὐτῷ 

16. 

11. 

12. 13. 

14 

Ὶ δ 

16. 

17. 

Ἂ 

Ἄττη. τ. αϊϊαυς. Ατπι. Ἑά. “ε οππὶ ϑίαν. Μοίῃ. ἀπωλείας τῆς 

ἐγχαλ.} ἀντιλογιας τῆς ἐγκαλ. 116.-Ἡ σι βοπὶε φαα’ ἀοβάεταίνν σαὶ 

“εἰμί πίμν ἷπ ἀεροο ΑΥαΌ. τ. 1. ὅτι ὃν-ἡ κρίσ.} ῥΡτὸ ἢἷ8, εἴ ρβιὸ 

δ5, ηυα δὶς ἱπίεηδςοεηῖ, Ὠδθεπὶ τληζιπι, δον δεν: τοἰΐαι γνἀϊεῖνπ 

͵ἌἍχεν. 1. 2. ὅτι) ὅ, τι Αἴεχ. εἰ φεϊςφε Οεοτᾷ. ὅν αὶ γ1, 

“6, γ). Αἰά. ον 11], 29, 9, τοβ, 118. τι 74) )ς, τού, 114. 

Βεδεῖ ὧν ἴῃ ομδγδῶι. πιΐποτε Αἰσχ ἀν], τό,γ6. , ῥήπιο, (εἀ δα- 
δεῖ εχ οοῖγ. ςς. ἀν ΝΤ], Χ, τῳ. 18, 105) 2 ζ, 20, 32) 50.) ὅφῳ 71) 73» 

γ,4. γ8, 82, 8ς, τοό, ε18, 128, 120, 130, 111) 134, 116. ΑἸά. ΑἸεχ. 

(ει. Νῖς. ὧν 7] ανῆχίν (ἤς) 72. ἢ ἐνώπ.] ἐνωπ. η 16. γό. 

Θι1] Κυριου γό. ἱλένσ. ἡ χρ.} η χρ. ἐλευσ. 77. εξιλενσ. ἢ χρ. 
οζ. «λιυσ. ἡ κλησις 71. τεπίαι ἡμαϊείμπε δῖαν. Οἴτορ. αμφόϊ.) 

Ἔ μη μετασχεῖν αντὸν καϑολον τῆς παρακαταθήκης 116. ]άε νετὸ 
4ἀ ςοπ|. τί. διὰ τ} απὸ τοῦ 128. ἀποτισίι}) οὐχ απίϊ. (ες) 
)6. ίκαι 81εν. διπλοῦν) διπλον 111, ςς. διπλοῦν ἱπ εἰαγαᾶς. ἡ 
τηΐδοσε Αἰεχ. τῷ Ὡλησιον) τοῦ λ. 19. αὐτου τς, ς3, ςό, 
724. (οπηρὶ. Ἄγαρ. 1. 2. σοῦ. Ασαηλ. τ. δἰυχφυς. Ασγῃ. Εά, -{ ἰάεπὶ 

ἰπ εμαγδῶ!. πιίίροτε Αἰσχ  πλησ.-- πλησ. ἰῃ οοπι. 11} α αἰϊογυ. 
εἰ 4υ2 ἰ)ς ἱπιεδοεηὶ ς 4. 

Χ. Ἐὰν δι], δί 116. σεοῖζ. εἰ Α'ὶ Απηεοὶ Οοάά. αἰϊφυϊ. Α΄. 
Ἑάὰ. τις δ} δὼ τις ςβ, γ2. 120. πλησ.} - αἀντον τς, ς3, 
«8, γ1. Αττῃ. 1. μόσχ. ἢ τρόξ.} προξ. ἡ μοσχ. ΝΙ], Χ, τΆ, 
1ό, 18, 2:ςν 43, ς4. 4. (6, ς7, 9) 64, 73.» 77ν 73» 84. ὃς, τού, 130, 
711, 114. Οοπιρὶ. Αἴεχ. (δῖ. Νίς. Αταῦ. 1. πρόξατον) τπρο- 
ἔκτα ᾽ς. τᾶν], Ὠληιδίς. ἴϊ, 666. Ατ2Ρ. τ. 2. αἰϊκά αἰϊφωφέ 
Απ. τ᾿. αἰΐαυε. Ατπι. ΕΔ. καὶ συντρ.} α καὶ Οεογζ. συν- 
τριξὴ ἢ τιλεῦ.} τελευτ. ἡ συνΐρ. ΝΠ, Χ, 145.1ς» τό, 18, 25» 30, 32, 

42, ς4η) 4ς) 57, 48, ς9, 64) 72, 74. 77, 78, 84, 8ς, τού, 110, 131- 
ΑἸεχ. σι. Νίς. Ῥαπιδίς. 1. ς. Ασγαδ. τ. 2. 3. Οορῖ. δῖαν. τιλεῖ. η 
χλαπὴ 10, τοΒ) 118. τελειήση] τελευΐησει 72,7 -ς. ΑταὉ. 3. ἀπο- 
ϑανη 116. μηδεὶς] μηϑὸφ τς, τι8. γνῷ} εἰδὴ 111. ϑ8ίαν. 
Οὔἶτορ. σεοῖς. Αστὶι. 1. αἰΐᾳφυς. Αγ. Ἐά, ,δὲι.)ς. ιδὴ τς), τιϑ. 
Τραπιδίς. ἱ. ς. εἰ ἔς, (δ γνω ἴῃ πιᾶγζ. ὃς. οἱάοι ἐμά ΑΙ. τ. 2. 

ΧΙ. ἔγαι τε Θεοῦ] τ. Θ. ἐγαι τς, 72. ὕεοῖζ. Ατσπὶ. 1. αἰχυς. 

Ἄπη. ἘΔ. τ. Θ. εςιν ς. ἰκ τὰ Θ. ἵἴγχαι ΑἸά. 4“ δεὶ 85ϊδν. Οἵ- 

ἔτος. ἀμφοϊ.} των αμφόϊ. τοό. αὐῇων τ36. ϑδἷλν. Οἴτος. ἣ 
μὴν] εἰ μην ξ9, 129. εἰ μὴ 43,73. Λ 5ϊΞν. Οἴτος. Απῃ. τ. ]1}- 
υε. Απτι. Ἐώ. μὴ αὐτὸν) αὐὖον μη 8. μη αὖος Ν]], 10, ς8, 
40. 719 76, 128. ΑΙά, (ορῖ. δῖαν. Οὗγοζ. ἔς ρήπιο, δἀ πυῆς εχ 

ἐοττ. αὖον, 11. αὐτὼ ρείπηο, [τά πυῆς εχ ζοιτ. αὐἦον, τ6. , μὴ 
Οεοιζ. πτκονηριῦσϑα!ι) πεπονηρενεσϑαι (ἢς) )ς, τοό. πεπονη- 
ρευται ς9. Οοριῖ. δἷλν. ΟΥ̓ΤΟΣ. πιλγξὸ μέήασχειν Ξ8.. - μιετασ- 
“εν Αἴά. καϑόλσυ) το καϑόολου 73. ἐπὶ το) 118. (οπηρὶί. 

καϑ' ὅλης {3, 74. 6, 77ν τού, 134. ἔς εχ τοι. ς6. ἐφ᾽ ὅλης ΑΙεχ. 
“Ἔ ἀνεϊεὶ σὰπι ἀτίουο (ας) ϑδίδαν. Οἴἶτος. καϑόλ. τῆς ΖΦαρακοι- 
ταῦ.) (κεμπάμπε ονιπένε είν [αἰίοπεσι ( ορῖ. τῆς πχρακαΐαϑ.} τῆς 
παραϑηκης 32, ς. νετυηῖ, αυλῇ διετῖς χαϊὰ τὴν τιαραϑήκην ἴῃ 
οταοο, Απτῃ. τ. αἰΐαψυς. Αππῃ. Εαὰ. τῦλησίον} - αὐτου 1ς, 10, 
γδι.116., Αγαῦ. τ..2. Οεδοῦρ. Ασπι. 1. αδἴηαυς. πῃ. Εά. 

δίζεται) τροσδιξαι 2ο. βήενι μαεῖει (ορι. ὁ κύρ. αὐτοῦ) υἱεῖ- 
ποϑ (εκ ΑΥΔῸ. 1. 2. οὐχ) μη ς8, 72. οὐ ΜΆ ὟΙ], τ4, τό, 18, 

19, 24. 30, 32, 52, 53, (4) ςὅ, ς7, ζ9. 64) 71) 74. 75» 76, 77, 78» 
83, 8. 8ς,) τού, τοϑ, 118, 128, 120, 130), 131, 134. Οοιηρὶ, ΑἸά, 
ΑΙεχ. Ταπιαίς. 1]. ς. ἀποτίσει) απόιση 2 τ, 32, ςῳ, 72, 128, 110, 

131)134. ΑἸά. δἷαν. Μοίᾳ. - ο χυριος αντου γό. - τὼ χυριω 
1ς) 16, γ2. -Ἐ ἀοπεῖπο ἐδὲν; δῖαν. Οἰἶΐγον. 

ΧΙ. δὶ} , δ(δν. Οὗτος. Οεοσρ. χλαπῃ] χλοπὴ χλ. χς, (8, 
γ5. παι. τ. αἰΐφυς. Απηῃ. ἙάΦ. παρ᾽ αὐτῷ απ αὐῇου 116. Δ- 
τηλίς, 9) 666. - “γίο Αιδῦ. 1:. 2. ἀποτίσει) τερεπάδε ϑὶλν. 

προσ - 

Ο Δ Ο Σ. 

Οἴτορ. χυρίῳ] τλησιον 1Π|, ςς. Αγαδ. 1.2. αὐῇου τιᾶγφο ὃς. 
“Ἔ αὐῇου 14, τς», 16, 25, 38, 52) 53») 54) 66, ς7, 49, 71», 72, 74) 75» 
ηης δι μοό, 128, 134. (οπιρὶ. (λι. Νὶς. ᾿απιαίς. 1. ς. Αγδῦ. 1. 2- 

Απτη. 1. αἰϊϊίψις. Αττῃ. ἘΔ. κυρίῳ αὐτῷ ἴῃ ςΠιατδάς. τηίπογα ΑἸεχ. 
ΧΙΠ. Ἐὰν δὶ} ἐᾶν ουν τοό. ,, δὲ δῖλν. Οἴτγοξ. σεοῖζσ. γέ- 

γηται) α ϑἴδν. Οὔτοξ. ἀξε.} ηξει γ6. αξη 18, )ς. ϑῖαν. ΟΥ- 
τος. αὐτὸν) αὐἷο γ6. Οοπιρ!. μάρτυρα τς. ζωργαίςτιρε. 
μαρτυρα ἃ πλΑπι γοσειὶ 1320. -ἔ μάρτυρον ((ς) 128. - μαρτυραν 

((ς) γχ. “ὔωηι. Αἰτηεηὶ Οοαά, αἰφυϊ!. Ατπι. Ἑά. «απο αίίοπεν ἂνς 

ἐοβίκπονίκαι Ἀταῦ. 3. ἐ]δοε ϑῖλν. Οἴἶτος. α Απππ τ. ϑηραν] πιᾶγρο 
αὐῖον Χ. ϑῦύυραν γ2, τού, 118. Οοπιρί. ἰαπκάπε τοβίνιοα δ (ἢ ς) 
Αταῦ. τ. 2. «φάσυεν (ορί. ἡ]. Αὐπισηὶ (ὐοδά. οἰφὶ. Αππ. 

Ἑά. ἀποῖισει} απόδιση ας. δίαν. Οἴἶτοξ. 
ΧΙΝ. δ1} ,α 126. Θεοῦ. αἰτ. τις] τις αἴ. ςς. Οεοῦς. δ[αν. 

Οἴἶεοσ. Αππ. 1. αἰϊΐᾳφυς. σαι. Ἑὰ. αἰησει τις )ς. Οοπιρ!. δεεὶ- 
2“ (ορ.  ἦνε Αγδῦ. 1.2. -Ἐ )κπνίιια (ορῖ. “Ἐ ἐπ πιμίμαᾶ- 

ἐἴοηοα Αττῇ. τ. αἷιϊψυς. Ασηι. Εά. τχρὰ του) απὸ του 14, τύ, 
ἃς, 32, 52) ζ4) 57. 73γ) 77. 78. Οἱ. Νὶς. τλησ.} - αὖον τς, 
γ4. Αταῦ. 1. 2. Οϑογζ. Ασπι. 1. αἰΐφυς. Απῃ. 4, -Ἐ νποζυγιον 
219) 76. -Ἐ κἭηνος το, τοϑ, 126. - τι 9. -Ἐ)υπσιίεπε αἰ φυοά 

Αταῦ. 3. ἢ ἀποϑ.} ροηυπὶ πιοχ ροίξ γένηται 30, ςς»γ 74, 84» 
τού, 134. ἥ αἰχμ. γίν.) αὶ 14, 16, ς8, το, 77» 130. ἃ 40οαυς, 
(εὰ μαθεῖ πιᾶγρο δηΐηιδ πιλῃι:) ΑΙ. αἰχμάλωἶον) ϑηριαλωΐον 2 ς» 
2) 33, (4. (δῖ. Νῖς. ϑηριαλωΐος ς7, 73» 78. ὁ δὲ κύρ.} καὶ ο 

χυρ. 1ό, 77, 131. ϑίδν. Οὗτος. Οεοῦς. Ασα. 1 αφυς. Απη. Εά. 
“ἰ αὐῇου τς, ς3, ζό, ς7. 72, 7ς, 129. Οοιῃρὶ. Οορῖ. ϑδν. Αττη. σ. 
αἰἰφυς. Απη. ἘΔ. -Ἐ Ἰάςπι ἴῃ ομαγαθι. αὐπογε ΑἸεχ. μὴ ἢ] ὡς 
μη" 3. μην 3. μηεῖ )ς. κ ἢ 72. ἀποόϊισει} οὐκ, φιοά 
ρΡισοεῖεγαϊ, ἔεγε εγαίυπι 11. ῥγαπίυπι απόδιννυων τς, ς3, 72) 128, 
129. Ρταπη τ ἰάσεπὶ εχ σοῖτ. ςφ6. γαθηλῖεῖς ἰάετῃ ἴῃ ομαγαέϊ. ταϊποσε 
Αἰεχ. γερενίδε δῖαν. Οἶγοςζ. -Ἐ ἐμά Αγαὺ. 3. οἰποὶ.--τοὺκ 
ἀποῖ. ἴῃ ςοπι. 197 α ρώπιιπι εἴ αυ [ἷδ ἱπίεηάσεπι 130. 

Χν. Ἐδᾶν τ" --ἰὰν 29] α αἰϊετυίγυτῃι εἰ 4υκε 115 ἰμτετ)δοςος τό, 21, 

52. δὲ 1] α ϑϊαν. Οἴτος. σοῦ. κύριος) Ἔ αὐἷου τς, ἃς, 

ς2, ς3, (6, 73, 7ς, 76, 77, 78, 129, 136. (οαιρὶ. ΑἸΔ. (δῖ. ΝΊς. 
Αγῶν. :. 2. ὕορῖ. δίδν. Ασπιθηὶ (οαὐά. αἰϊφυὶ. Αγ. Εά. -Ἐ ἰάεπι 
ἰη σἤιλγδέϊ. πλϊηοτε ΑἸςχ. ἡ μίϊ αὐτιῷ] μετ. αὖ. ἈΝῚΙ, ςο, 64, 
84, τού, τοϑ, 134. 126. Αἴεχ. μι! αὐ. τν ςς-- μ᾽ αὐτῷ 1, 
ἃς, ς2,) 7, 73ν 77, 78. Ολῖ. Νῖς. ἀποτίσει} γερεπάίαιε δίαγ. Οἵ-- 

τος δὲ 25} α οι. μισϑωτὸς} μισθωῖον)ς μισϑ. ἤ] 
ἢ μισϑ. γ8. μισϑ. γένηται 19. μισϑ. γίνηται αὐΐω τοϑ. ο ἦ 

Οεοῖς. ἴςαι} ἐγὼ τ6. αὐτῷ] αὐὖο (10) 72. κα ς8. νεχίϊ, 
αιδῆ τῷ μισϑωτῷ ἰυετῖς ἰῃ Οτἴαεοο, Οδογς. 
τὰ μισϑ.} α τοῦ 134. 

ΧΑῚΊ. Ἐὰν δὲ], δὲ 116. Οὐδοῦζ. εἰ ΑΑ'[ὶ Δταὺ. 3. ἀπα]ηση] 

απαΐησει 7:. απαϑίηση (Πς) 82. απογησὴ (ἤς) 136. τηλῖγο ϑελξη 

Χ, Ἐοπε εἴ Ααυΐϊϊπο. ῥίαπάϊεπάο (ταἰμχεγ Οορ. παῖ. τις} τις 

απαΐ. ας. Ογε. ΑΙ. 1, ραᾳπε ρῥιΐπια, 2.6. Οεογρ. Αστῃ. 1. ]1ἰφυς. 
Απη. Βα. ταρϑ.} ρκείϊανε υἱνερίπονι Αταὺ. 3. ἀμνής εὐῖον] 
ἐοβοκίσίανε Αττη. 1. αϊίᾳυς Απη. Ἑά. καὶ] αὶ 7ς. μεϑ᾽ 

αὐτῆς} -Ἐ ἐανιφις οἰ αυεντε Ατδῦ. 3. φερνιεν} (ἰοἰε! δῖαν. Οἴἶζγορ. 

Ἔ εἰ εαρίαε ϑἷᾶν. αὐτὴν αὐτῷ α αὐτὴν γ2, 120. εαυΐω αὐῇ, 

ΝΙ], 75, 78. αὐῖῇ. εαὐΐω Χ, 14. ὅ1ςν τό, 18, 19, 2ς» 30, 32, ς3) 54) 
ξς, 588), ς05) 73. 74. 76» 7)ν 83ν 84) τού, 130, 134) 136. (οπιρὶ. 
ΑΙά. Οἵ. Νῖὶς. γι. ΑἹ. 1. ς. δίαν. Οεουσς. γυν.} ρταπιπυης 
εἰς ςς) 81. Α]ά. δίαν. ὕεοσ. ἅπῃ. 1. δᾳυς. πῃ. Ἐά. ρῥγαπηιῶς 
λάεπι ἰῃ οἰλγδλῶ. χϊβοσε ΑἸεχ. 

ΧΥΠ1]. Ἐὰν δὲ ἀναν. ὀἶναν. καὶ μὴ} α δὲ δῖαν, Οἰἴἶτορ. 
πῃ. 1. ,μβἔιποη Αιτηςηὶ (ρα. αἰϊφυϊ, Αγ. Εά. 

ἀντὶ] εἰ 2,9 Οεογᾷ. 

εἰ  ποκ 
ΙῚ ᾿) Γ 

καὶ μὴ β. ὁ κι. 

, 

ν"» 
. Μλ}" - 

ΤῈ ώ.. 



κι 

Ε 

ριποιήσετε. 

ϑανάτῳ ἐξολοσϑρευϑήσεται, «πλὴν Κυρίῳ μόνῳ. 
δκΝ τ - ΄ 3 ρ 95 “4 

αὑτὸν, τε γὰρ “Φροσήλυτοι ἐν γῆ Αἰγύπτῳ. 

Ο Δ Ο 

Πᾶν χοιμώμενον μετὰ χτήνους, νανάτῳ ἀποχτενεῖτε αὐτός. 

Πᾶσαν χήραν χαὶ ὀρφανὸν ἃ χαχώσετε. 

«' 

«ἀπῇ ὃ 

ΚΕΦ. ΧΣΙ 
γυναῖκα, ἀργύριον ἀποτίσει τῷ πατρὶ χα ὅσον ἐςὶν ἡ φερνὴ τῶν ταρϑένων. Φαρμαχὲς ἃ πε- 

Ὃ ϑυσιάζων ϑεοῖς, 

Καὶ προσήλυτον ἃ χαχώσετε, δδὲ μὴ ϑλίψητε 

ἜἘδν δὲ 

χαχίᾳ χαχώσητε αὐτὲς, χαὶ χεχράξαντες καταϑόήσωσι πρὸς με, ἀχοῆ εἰσακάσομαι τῆς φωνῆς 
αὐτῶν, Καὶ ὀργισθήσομαι νυμῷ, χαὶ ἀποχτένῶ ὑμᾶς μαχαίρᾳ, χαὶ ἔσονται αἱ γυχαῖχες ὑμῶν 
χῆραι, καὶ τὰ παιδία ὑμῶν ὀρφανά. 
σοὶ, ἂχ ἔση αὐτὸν χατεπείγων, ἐχ ἐπισήσεις αὐτῷ τύχον. 
ε«ε 7 ᾽ν . 2 Ν “,  ε7 δ Ζ΄ ) Ὅφὸ 
ἱμάτιον τῇ πλησίον, τρὸ δυσμὼν ἡλίου ἀποδώσεις αὐτῷ. 

αὐτ.) ο τὰ. αὖ. καὶ μη β. 30, γ5. καύτης 118. κ μὴ (Π0) ς3. 
αὐτὴν] α 14) τό, 2ς, ς25 ς7) 727 775) 789 130. δΒιδρεῖ υποὶβ ἱπο] πὶ 
(1.011. δὸ Ἑάϊιοτε {πρρίειυτ) (δι. ΝΊς. αὐτῷ} α ϑῖαν. Οἰἶγοσ. 
γυναῖκα] ἱπ μαογοη δῖαν. Οδοτσ. Ατγη,. 1. αἰ ἴφυθ. Ατῃν. Ἑά. ὀἀρ- 
γύρ. δγεέμνι ἀγγεμὶ δῖαν. Οἴτγορ. ἐἀπο]ίσει) -ἴ αὐτος 83. Αἰά. 

βίναι 5ϊἷαν. τῷ πατρὶ] αὐω 29, 136. ΑΙεχ. Οορῖ. ΑἸ. 3. 
ὥς πιᾶῦσξο Χ, ὃς-.-. ἃ ΝἼΙ, τςν 72) 75. Ὰ ἐ ἀλίμς (οἱ. οἱγρίπὶ) 

Οεοῖρ. 

ΧΥΠΠῚ. τοριποιήσετε] τοερικεωσέαι, (ἢς, ΡΕΓ εἴτοῦ. ῥγὸ τεεριδιω- 
ὀξἶαι) 9. περιξιωσεται τς, 75) 76, τού, 131. ἤς ἴη τεχῖι, [εἀ 
τοεριποιήσετε Τηῦγσο, Χ. δῶ εἴϊατη ῥγῖπιο, δὰ ε σοττ. Τεσυϊκίδο ΠηΔη8, 

σεριποιησῆ]ε ἐς. περιδιωσετε ΝΙΙ, 18, 19, 299) 30, 719) 745) 83) 8.4. 

ὃς, τοϑ, 118, 124, 126. (οπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. Οοπίξ Αρρ. υἱῖ, 266. 

ζοριῖ. Αγαῦ. ᾿. 2. 8᾽αν. Μοίᾳ. θοῦρ. Ασπι. 1. αἴας Ατπι. Ἐά. 
Ὦς πιᾶγρο ς6. νετῖϊτ, φιιαῇ τπεριδιώσητε ἴῃ Οἴαῖοο Ἀιετῖϊ, ΑΥΔΌ. 3. 

ΧΙΧ. Πᾶν κοιμώμ.} τᾶς κοιμώμενος γ6, 126. Ατγη). 1. ἰδίας. 
Ατη.. Ἐά. πανῖα κοιμ. τς, 53) 725 74, 755) 84) 85. τού, 134. Οοηῇ. 
ἌΡ». νἱ, 26ο. Οορῖ. διαν. Οὐδούρ. ἔς ᾿π ἰεχίυ, [εἀ υἱ Μ΄ δῖ. μι τηδγρ. 

ΓΩΔΠῚ ὈΓΠΊᾶ, 131. ὥς εἴδΔπ) 6δΧχ σοῖτ. εὰ ρυπιο υἱ Ν᾽ ῖ. ς6. εἰ ορηδ 
ἀἰογνμίεης Ατα. 1. 2. Ῥγϑσαϊτὶς εἰ ῥοβ δος (ἢς) 81Αν. Οἷἶτος. χυ]ή- 
νους] “Ἐ ονιπὶ Οορί. ϑανάτῳ] α 29. Οοπῆ. Αρρ. ]. ς. Οοριί. 
ἀποκχῖ. αὐτ.}] α αὐτάς ΝἾἼ], τό, 18, 2ς, 30, 32) ζ2, ς4) ς7, 64. γ6, 
77. 78, 1ού, 118, 128, 130, 131. ΑἸΙά, ΑἸεχ, δι. Νίς. δίαν. Οἴτορ. 

Θεοῖς. Απη. σ. αἷίαυς. Ασππῃ. Εά. κα ἴῃ τεχῖυ, ςὰ δαρεῖ πιᾶῦσο, Χ. 
αποχτ. αὐἷον το, ς3», 74. 745) 84) 129. (οπῆ Αρρ. 1. ς. Οορι. 5[αν. 
Μοίᾳ. αἀποχϊενεῖτε) ὠποχτενεῖται Αἷεχ. (δι. Νὶς. ἀαποϑάνει- 
ται τό, τ8, 7ς.» γ6, γ8, τού, 136. αποϑθανεῖϊε 14, 130. 

ΧΧ, Ὁ ϑυσιάξζ.) , ὁ 14, τό, 2ς, 52, (45 57» 59, 64; 75», 78, 
131. Οὐ. Νίο, ὁ ϑύων Οχῖρ. 1» 304. εἰ φιὶ (πογβεαί Αταδ. 1. 2. 
δῖαν. Οἴτογ. ϑεοῖς) Ἔ ἑτέροις 19, 53», 56, 71) 108, 118, 128, 

129. Οομρὶ. Οτρ. ]. ο. Παπηαίς. 1ϊ, 399. ὕορῖ. - Ἰάεπ), υῃςΐϑ 1η- 

εἰυΐαπη», ΑΙεχ. -Ἐ Ἰάει Ογτ. ΑἹ. νι, ραγῖε εουηάδ, 146, (εἀ Βαδεῖ 
ΔΙ᾽ υἱ  αῖ. -1 αἰίς ἴῃ πο ἴοοο, [δὰ ποῦ ἴῃ δ[1ο, ΕἸ]ρσεηῖ, ἐώο]ὶς 

(τος. Απῃ. σ᾿ δΐφυς. Απῃ. Ἑὰ. ϑανάτῳ)] α ὟἼΙΙ, Χ, τς, τό, 
18, 2ς) 29) 32» 52) 54) ξζ) 57) 64) 71) 72) 74, 75. 76.) 78, 83) 84) 
8ς, τού, τοβ, 118, 128, 130, 134. (οπιρὶ. ΑἸ4. (δι. Νίς. Οὐᾳ. 

Ἰ. «. Ογν. Α1. 1, Ραιῖε ρυιπηᾶ, 174» εἴ 1. ς. Ῥαπηαίο. ἱ. ς. Ογρτ. ἴξρε. 
Ἀπουγτη. 8Ρ. Ογρτ. Εὐΐξεης. ίαρε. [0]. Εἰπηῖς. Οορῖ. Αγδρ. :. 2. 
Ατὐπι. 1. δἰϊΐψυς Απῇ. Ἑ4. -Ἐ ολεϑρω ς3. ἐξολ. τλ. Κ. μόν.] 
αλ. Κι μον. ἐζολ. 18. Αταῦ. 1. 2. 3. ἐξολοϑρ.} ολοϑρευϑησ. 11, 
1 ζ9) 72, 75- ΤῊΔΓΡΟ ΡὈΓΠΊΔ τηᾶπι αὐτάς 131. ἐἰίωπι ἀείείς ἈγδΌ. τ. 2. 

ἐπιενβείειις Οεοτσ. ἐπιίεηβοίοιῖς ἐδμπι δῖαν. Οἴτορ. Κυρίῳ] δῶ 

Οεοτρ. μόνῳ] μονον 77. απ Αυρ. 
ΧΧΙ. Καὶ] καὶ υμεὶς 19. α ΑἴΙὰρ. 1. 2. σεοῦρ. ΑΥη}. 1, 8}1|- 

ηυς. Ατηῃ. Εα. τωροσήλυτ.} - σάνεπανι (ορῖ. 84] καὶ μ᾽ 2. 

καχωσ.---ἑκακώσ. ἴῃ σοπ,. 22] αὶ δἰϊεγυῖγ, εἴ 4085 118 Ἰπίοτ)ασεηϊ ς 4) 72. 
ΑΠΏ. 1ν ἐδὲ] οὐτε Ν7], 14, τό, 2 ς,) 29, 52, 75) 59. 74» γύ, 77» 
82, ϑ4,) 118, 130, 134. Αἰεχ. (αἵ, Νῖς. μὴ} α τού, 118. μην 
ξ25) 7.4. 76, 82. ϑλίψητε] ϑλιψεέτε 18, 2ς,) ς9) 118. ΟΟηΡ. 
ΑἸεχ. γε. Αἱ. 1, Ῥαγίε ῥγίπγα, 271. ϑαπηδίς. 11, ζγοό. Ἀποηγυτη. 8ρ. 
Δυς. ϑλιψεται )ς. αὐτὸν] κα 71. -Ἢ πος ἐπὶνε απὲρεεπι ξγο- 

Μινηὶ (ορῖ. Ατῦ. 3. Νιάς δὰ σοδρ. χχιῖ, 9. ἥτε γὰρ προσηλ.} 

53. ΑΓ, 1. τὺροσηλ. γὰρ τε ς8. ὅδαν. Μοίᾳ. 

πῃ. Ἑά. 

κ πο οὐπὶ 1664. 

τε γὰρ Χαὶι υμεις τ:ροσηλ. 18, ΑΥΠΊΕΠῚ (ὑοαά. Δ|141}. 
- ἕω ἐν κ" ᾿ “ ᾽ "“) 1] 

ὅτι τηοσήλ. ἥτε Ἴ ποοάογεῖ, ἵν, 437. ἢ Αἰγ.] τῇ Αἰιγ. Ἰρ)αγηδίς. 

ἱ, ς, Ὑπεοάογεῖ. 1. ς, γὴ Αἰιγυπίου 832. (οπῃρὶ. ΑΙά, ὥγτ. ΑἹ. 1. ς. 

Ἀποηντη. ΔΡ. τε: Αγαῦ. 3. ἔς, [δὰ οὐπῈ ὦ ᾿πὶ ΠΊΑΥρ', ΠΊ2 ΠῚ ὈΥΪΠΊΔ, 

ἐεγτα .«Σ υνϑὶ ἰο Ατταθπὶ (ὐοαά, αἰιαθ!. Ατγπγ. Εά. 

ΑΥΔΌ. 1. 2. δίαν. Οἴΐϊγζορ. 

: Διαῦ. 2. 

321: 

ἜΧΕΙ, 
ι Ἢ γ 

ΨΟΡῚ ΟΥΡΝΩ͂ΠΟΝ 
- ἐ 

ἐπσιλρν οί ΟἹ ΕΙΙ 
» 

οβ φα- 
ἤ 

Αυρ. 07} ἼΠΠ ὩΣ: ΟΥ̓ ρἤ κα, ἘΤΈΝΕ κα- 

᾿Εὰν δὲ ἀργύριον ἐχδανείσης τῷ ἀδελφῷ τῷ πενιχρῷ παρὰ 

» Ἁ, ρο ᾽; 9 νο 

Εςι γὰρ τοῦτο «περιδόλαιον αὐτξ, 

κωσητε 116. ΤΙηλτρῸ κακουχησίϊχι Χ. Ἐοτίλη εἴ Ααυϊα. -Ἐ αὐ- 
τοὺς (οιηρ!. - ἐδϊανε (ἢς) 51δν. Οἰἶζγορ. 

ΧΧΠΙΙ. δὲ] επίπι Οορί. λ Θξογα. 
Οοπρὶ. γργ. Ἀποηγτι. ἃρΡ. Αὐρ. Οορῖ. καχιαν τό, 130. 

κώσητε) καχωσῆϊξ τοό. κακωσέαι ᾽ς. χαὶ] α 2ξ. κεχράξ- 
ανῇ.} κραξζανῖ. 19, ς8, 729). 73») 76, τοϑ, 118, 134. 126. (οπιρ!. Οντ. 
ΑΙ. ἱ, Ρατῖε ρείπιδ, 271. κραξονῖες (ἢς) ς3. γγαιηϊτς ἀὲ 5ϊλν. Οἵ- 

᾽ 

κακι} κα 19, 29, 1οϑ. 

κα- 

ἴοσ. αὐτὰρ. 3. καϊαξοήσωσιἾ καταξοησουσι 53. κ (Π0) δῖαν. 
Οἶτοσ. πρός με] ἝΞ δἰ ργιεβάϊμνι φιβυενὶπ ἀρμαδ ὑπὸ οηγ τος 

ΑΥΩΌ. 1.2. ὥκχοῃ] α ΟΥργ. Ἀποηγπι. ἃρ. Αυξ. εἰ ἀκα Οεοτρ. 
εἰσακσομαι!]} εἰσακουσο (ἢ) 72. εἰσαχουσωμαι ς. αχουσομᾶι 
118) 136. τῆς φωνῆς} τῆς βοης ὟἾἼΙ, Χ, 29, ςς, τό, ὅᾳ, γα, 84, 
8ὃς, τού, 131, 126. (οπιρὶ. φοεζεγαείοπενι ΔΘΟΏγτη. ἀρ. Αυν. 
εἰα»αἰίοπες ΟΥΡγ. 

ΧΧΙΨ, ϑυμῷ] -᾿ πρὸς ὑμᾶς 14» τό, 2ς, 32, 52, ς4γ ς7) 73» 77» 
)8, 130. (αἵ. Νὶς. -Ἐ ἐπ σοδὶς Ογρτ. μαχαίρᾳ} ργαταϊτεῖς ἐν 
:ς. γι ἰάεπὶ Ὁ Χ εἴ ἴῃ οἰαγαέϊ. πιΐποτε ΑἸςχ. παιδία) 
τιχνα τς) ςβ, γ1,) 72, 136. Οοχρί. 

ΧΧΝ, Ἐὰν δὲ] α δὲ τς, γ2. Οδοῦζ. εἰ ' Ασα. 1. αἰϊΐαιυς. 
Ασῃ). Εά, ἀργύριον] εχρτπηϊε ἴῃ πυπι. Ρ] γα Οορε. ἐχδα- 
νείσης} ἐχδανειης 116.-Ἡ δανεισης 32. δανησεις τοΒ. εκδαὰ Ἐπ" γει- 
σης (εταῆς Ὀἰδυ5 1π|.) 16. εἐκδαπανήσης τς. εχδαπανησεις γζ. 
τῷ ἀδελφῷ} -Ἐ σου τς, 75, 136. Ογτ. ΑἹ. 1, ραγῖς ρτίπια, 471. Ὁ λ- 
ταδίς. ἰΐ, 420. Οεογρ. Αγ. 1. δἴσυε. Αππη. ἘΔ. , τῷ Οοπιρὶ. 
γε. ΑἹ, 1. ̓ ς. τῶ λαὼω 18, 29, {ξ», 9), 64, 74, γό, 84, τού, τι, 

134. τω λᾶω ΤἈΔΓΡΟ ΤὐΔῊ1 ὈΥΪΓΏΔ 131. ρορκίο πιὸ (ορῖ. ΑγδΌ. 3. 
τῷ τινιχρῷ} α 52. -ἔ τω 14, τς, τό, 18, 25, 29, 55,» 57, 64. 72, 
235) 777) 78, 1209), 116. ΑἸά. δίαν. φακμρεγί δες φεὶ (μπὲ ΑΥδΌ. 3. εοπ- 
ἡμῤενπαΐὶ φμὶ οἱ Οεοῦρ. φωὶ ρῥαηρεν ΑῈ εἰ λαῤίίεί Αττα, τ. δἰ ϊαυς. 

Αγη. ἘΔ, -Ἐ τὸ (ἢς) 32. (τ, ΝΊο. ογράαπο ραμρεγὶ Απλδτ. τῷ 

τῖν. π᾿ σοὶ] τω τ. παρα σου 19, 1οϑ. Οοπιρὶ. α Ἀαπιαίς. ]. ς. 
ἐκ τ᾿ ----κ 257 α αἰϊεγυΐσιπι εἰ φυαε 115 ἰηϊεηλσεηξ 19, 1τοϑ8. 
τὸν} α σδοῦρ. οὐκ ἐπιϑ. αὐτῷ τόκ.} λα (8, 136. ἡπιβοπεῖε {111 κίὰ- 
γαπι (ορῖ. οὐκ ἐπιϑήσεις) οὐχ ἐπιϑυμήσεις 84. ου κατεπιϑη- 

σεις 120. ου χαΪεπιϑησει (Πς) 82. εδὲ ἐπιθήσεις Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 1εὰ 
Ὁ Ναζ, 4110]. πέφμθ ἔμιροπες δῖαν. Μοίᾳ. εἰ ποῦ ὑμροπεὶ Ατὰθ, τ. 2. 
Οὐεοῦρ. Δι. τ. δἰ χυθ. σαι. Ἐά, 

ἔχ. 

᾽ 
αὐ- 

ΧΧΥῚ. Ἐὰν δὲ] εἰ δὲ 72. εἰ  8.ν. κα δὲ Οοτσ. ἔγε- 
χύρασμα] ἐνεχυρισμῶ 129. Οομρί. ενεχειρασμα τοῦ, 131. ενέ- 
χειράσμα]ι 11. α ς3. δῖαν, Οἴἶτορ. Θεοῦ. Ασιλ. σ. αἰπφιο. 

Απη. Εα. ἐνεχυράσῃς) ἐνεχυριασης τό, 23) ς7, 129. (οπηρί. 
ἐνεχυριαση ΑἸά, ἐνεχυράσεις 74, 75. ενεχυρασὴ 136. ενεχειρα- 
σὴς τοῦ, 131. ενεχυριασϑης 78. ενεγχειρήσης 53. νεγῖτ, αυδί 
ἐνεχειράσῃ ἴῃ Οἴδοο διοπῖ, δῖαν. Μοίᾳ. ἱματ.} Ἡ οἴω Αγδθ. 2. 
τοῦ τλησ.} Ἔ σου τς, 30, 72, 126. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρήπηδ, 271. 
ἈΑπλῦγ. Αὐτὰρ. 1. 2. σδοῦρ. Αστη. 1. δἰΠ46. πῃ. Ἐά, Μηαϊγὴς μι 

Ρεῖγ. Ὁ γνίοϊοσ. υἱείπες ἐμ ϑἷλν. Μοίᾳ. πρὸ δυσμὼν] τρος 

δυσμων (ῆς) 2ς, )ς. ρος δυσμας 72, 136. 5ϊαν. Οἴἶτορ. ἀπο- 
δώσεις} - αὐτο τς, 53» ς79 72. 85», 128, 129. Οοπιρὶ. Απιδτ. Οορί. 
Ἔ αὐτὸ εχ οοἵτ. τ6ό. - Ιάἄεπὶ 'π οἰδγαΐξξ, πλποῖε Αἶθχ. ἐμά 
ἐγαΐδε Αταῦ. 3. τγαής 8ῖαν. Οἴτορ. αὐτῷ α 53) 59, 8. 
Αμδγ. ἐς ΑΥὐπλ. σ. αἰϊᾳυς, Ασπ, ἘΔ, ἠὲ νοδιπιεπέηε κ)ως 
Οεούσ. 

ΧΧΥ,. 

τὸ γ6. 

͵ Ν ἦι» 
Ἔςσι γὰρ τοῦτο] αὐτὼ γαρ ἐςὶ τοῦϊο -2. εςαι γὰρ τὰ- 

.« 
᾽ Ὡς 9 

αὐτου 1] λα γζ. αὐτὼ 16, 8:.. 85. 

κὰς δᾶ, ς4ν Κ7» θ4.,..}}. 28, δς., 1.20, μι. Νῖίς. δϑίαν. Ασαδ. 4. 

ῳ ἴῃ (οάϊος, ΡΟ 1, 634. αὐτοῦ μόνον 

μοι ἐπ]: οἱ Αταῦὺ. 3. ποεριξόλαιον] τὸ περιξ. ζ4. 

ἐμέ αἰϊμαά Ἀταῦ. 3. 

2: 
᾽ ἃ . . ᾿ .] 

αὐτὸ ἴῇ ἴεχῖι, ἱεὰ αὖτ 

τουτοὶ αὐῇου μόνον" τουτὸ Χ, ςο, τοῦ. οὐῇου μόνου" τουτου 190. ἄὺυ- 
ΔΕ ΔΎ, ἡγγῶ οἸδὰ Αδμδ α λ  ] Σ μὰ-: ΠΝ ἦἧος 

Τὼ ᾿ρνῷ του ο ὑπο 23. αυτῳ βονον" τρν)0 ζ3, 5 4) υ Δ. 1.15.1 εἰ δοῖ 

Ἐπᾶν δὲ ἐνεχύρασμα ἐγεχυράσης τὸ 

18. 

10. 20. 

21: 

22. 23: 

24. 

2. 

26. 

27, 



[π-» ἢ 

Ἑ Ξ.ϑΑᾳ χΟ 

ΚΡΦ. ΧΧῚΙ. 

28. 

» φο 7 

. ἐχχλεισᾶα!ϊ ΧρΙσΊν. 

ζωὴ ρὸ ΄ 

μόνον τῶτο τὸ ἱμάτιον ἀσχημοσύνης αὖτ" ἐν τίνι χοιμησϑήσεται ; 
Θεὸς ὁ χαχολογήσεις, χαὶ ἄρχοντα τῇ λαξ σου ὃ χα- εἰσακάσομαι αὐτϑ" ἐλεήμων γάρ εἰμι. 

χῶὼς ἐρεῖς. 
ἐμοί. 

Δ. Ο Σ. 

ΙΝ ’ ΄ 

ἐὰν ὃν χαταδοῆση τρός με, 

ς Ἁ Ψ ἍΝ “2 μὴ ’ Ν, ’᾽ ἰδὲ Γδ δώ 

Αφαρχας ἄλωγος χαὶ λὴνβ σ ὃ καϑυςερήσειρ' Δ μδηυ δυο τῶν υἱῶν σου δώσεις 

Οὕτω ποιήσεις" τὸν μόσχον σου χαὶ τὸ πτρόδατόν σου χαὶ τὸ ὑποζύγιόν σου ἐπτὰ ἡμξ- 

ρας ἔςαι ὑπὸ τὴν μητέρας τῇ δὲ ὀγδόη ἡμέρᾳ ἀποδώσεις μοι αὐτό. Καὶ ἄνδρες ἅ ἅγιοι ἐσεσὺ Ξ 

μοι" χαὶ χρέας ϑηριάλωτον ὃχ ἔδεσϑε, τῷ χυνὶ ἀχοῤῥίψατε αὐτό. 

ΟΥ σπαραδέξη ἀχοὴν ματαίαν: ὶ συγχαταϑήση μετὰ τῷ ἀδίχου, γενέσθαι μάρτυς ἄδικος. 
Οὐχ ἔσῃ μετὰ πλειόνων ἐπὶ χαχίᾳ' ἃ προσ]εθήση μετὰ πλήθες ἐκχλῖναι μετὰ τὼν πλειόνων, ὥςε 

Καὶ πένητα ἐχ ἐλεήσεις ἐν χρίσει. 

σου ἢ τῷ ὑποζυγίῳ αὐτῷ ππλανωμένοις, ἀποςρέψας ἀποδώσεις αὐτῷ. 

᾿Εὰν δὲ συναντήσης τῷ βοῖ τὲ ἐχϑροῦ 

᾿Εὰν δὲ ἴδης τὸ ὑποζύγιον 

τὸ ἐχϑροῦ σον πεεπ]ωχὸς ὑπὸ τὸν γόμον αὐτῇ, ἃ παρελεύση αὐτὸ, ἀλλὰ συναρεῖς αὐτὸ μετ᾽ αὐὖ- 

Αγτι. τ. αἵϊϊᾳιθ. πῃ. Εά. ροηϊῖ μόνον αὐ ἰηἰτπι ςοπηπιδῖὶς (ορί. 
μέν. τοῦτο τὸ ἱμᾶτ.} { αὐου τς, 2. κα τὸ 20, τύ, γ4, τού, 13.» 
116. τοῦτο ἱμάτ. αὐτῷ μόνον ῬΉΪο ἴ. ς. εἰ πον ςΗ͂ εἰ ἰεχινεαῦμνε 
αἰἰν Ατδῦ. τ. 2. εἴ ἄος Ἰερη ὅς. Ατδῦ. 3. ἄσχημοσ.} της 
ασχημ. .ς8. αἰσχυνῆς τς. ἀσχημοσ. ἰκὰ ἔμ ρετ αὶ ΔΙργαίςρῖ. ἐν, ςό. 
ἐὐσχημοσ. ς3, 120. αὐτου 25] αὶ )2. ἐγ τίνι} - ὧν ΡΟ 1. ς. 

αν ἐμ φιὰφ Αταὺ. τ. 2. ἷν ἐὸ Αγδῦ. 8. χοιμη)..] ἐμ ον νεἶγε δῖαν. 

Οὔτος. μεγνοῦα! Αταῦ. 3. κοιμηϑησίαι ; ἐὰν) κοιμηϑησεϊαι" ἰὰν 
ΑΙ. Αἴεχ. Απιῦγ, Αμῦ. 1. ἐὰν ὅν] α ὧν Ῥέο ἰ. ς. κα υἱζυπι- 

υς ΤὨεοάοεεῖ. ἱ, 9)ς. σεοζ. “ β Απη. 1. αἰΐᾳυς. Ασπ. Ἑώ. 
καταξοήση)] καΐαϑοησεται 73. κααξοησει )ς. Οοοῖς. σιίνάξζει ΤΊνε- 
οὐοχεῖ. |. ς. πρός με] - ἐναιγα [ὁ ΑΓΩΌ. 1. 4. εἰσαχύώσομαι) 

εἰσακουσωμαι 7ς. καὶ εἰσαχουσομ. τς, (8. καὶ ἐπαχύσομ. ΤΊκο- 
ἀογεῖ. 1. ς. ζητων εἰσαχουσομ. ζ9ς. «κάμε «κάϊαιε δῖαν. Οἰἶγοξ. 
αὐτοῦ 1. α (αν. Οἴτοζ. 

ΧΧΝΠΙ]. Θεοὺς] Θεὸν γ4, 84, τού, 134. ὅ5γ1. Οοοῖζ. “ἢ σου 

τοϑ. Αστλ. 1. δϊαις. ἄπ Ἐἕὰ. Ἢ αλλόΐριους ς8, γ4. Ῥῃϊδῆτ. 
Βεῖχ. ἐνάϊΐεε; Αταῦ. 1.32. ἄρχοντα) αρχονΐας Π, τς, ὃς. Αἰ. 
1.2. εἰ ἔς Ὑβεοάοτεῖ. ἱ, όο. (κοἀ ὥρχον]α ', 46), 934, 1187, 120. 
ἵν, 1102. ἄρχον: Ογτ. ΑἹ. νἱῖ, 320, (δὰ [Ὁ] υἐ Ν ϊ. αὶ καχῶς 

ἐρεῖς} συκ ερ. κακως 11, Χ, 14, τς» τό, 18, 19, 3ς, 30, 43,» (4) 54» 
ςό͵ ςγ, (9) 64, 71, 73») 745 74. 76, 77ν 78, 84, ὃς, τού, τοβ, ι18, 
118, 129, 130, 131) 134. Οοπιρῖ. ΑἸά. ΑἸεχ. κι. Νὶς. Οἰνγί, ἴῃ 

(ει. Νίς. ἱ, Βοό. Παπιίς. ἱ, 94 ς8. 1), 196. Τοούοεεῖ. ;, όο, 26), 924) 

εἰ υθίᾳυς. δῖλν. “ Οταους περεῖ, πον ἀΐεφι πεαΐς."" ϑὶς τεβδέυγ Αὐυζ. 

ἐχ ἐρ. καχῶς Ογτ. ΑἹ. ἵν, 63ς. νυἱὶ, 320, (εὰ «ἰδὲ υτὐ αι, πα υὐγ(α- 
εἶς; εἰ πὴ 4 Ἶςς: αἷς Αττηεηὶ ( οὐά. δἰἸαυὶ. 

ΧΧΙΧ. ᾿Απαρχὰς) -Ἐ ανίεπ δῖαν. Οἴσοξ. δμοδεῖ ἰπ πύπιοο 
δηχυϊαεὶ Απη. 1. ὥλωνος] παθεῖ ἰῃ πυπιεσο ρίυσα!! Οορι. Ἔκ 
ἴῃ υδο ἰοτο, 1. ποῦ ἰῃ δο, Απιδε. -Ὡᾧκο Οεος. Αππῃ. τ. αὐ 
“νέ4 δῖαν. Μοία. καὶ λην.}] α Ὀαπιδίς. ἱ, 373. ληνοῦ] τῆς 
ληνου ς3,. 74, )ς, 84, τού, 134. «4 ἴδεν δΚἰλν. Νῖοίᾳ. σου 1} 

Α 14, 1ό, 2ς, ς2, (4) 47, 73» 78. Ἀπτρηὶ (οὐδ. αἰϊαυὶ. Ατσπι. Ἐά. 
καβυγερ. 7 τατὐαδὶ; α3ετνε πιλὶ, (οὰ πἰλὶ εἴς υηςὶς ἰηςϊυδιη), δεν. Μοίᾳ. 
τὰ πρωτότ.} εἰ ρεϊαοχοιῖ. ΑΤΔΌ. τ. 2. Οεογξ. υἱῶν} βοὼων ς. 
δύσεις ἱμοῇ λυτρωσὰ )1. ϑδωσ. μοι το, 1Ἰο8. »ἰλὶ ἐα δἰαν. Οἰδος. 

ΧΧΧ. Οὕτω] καὶ ουτως γ6. Αταῦ. 2. ουτως Ὗ], Χ, ιό, 18, 
(9, 64, τού, 130, 131, 134. Αἴεχ. «οιήσεις τὸν] φοιήσεις τὸν 
ἃς. (οπιρὶ. (αι. Νὶς. τὸ τρόρ.} φυε! ϑίαν. Οἴτος. σου 
ἑπτὰ} σον ἑπτὰ (Οοχρὶ. "μέρα ς] ἡμίραις Ογτ. ΑἹ. ἱ, Ραεῖε (6- 
εὐπάλ, 2770. ἕγαι) με δῖαν. ὑπὸ] ἐπὶ 14, τό, Ὡς, ς2, ς7) 59, 

)φν 77, 78, 130. πρὸς 18. μητίρα) ἐ αντου τς, 72, γ6. ΑἸεχ. 
ἈΠΆΡ. τ. 2.3. τὴ δὲ δς.} εἰ ἄς. Οδοῖξ. Απη. τ. δδᾳυε. Αἰτη. 

ἘΔ. ὀγδ. ἡμ.] πμ. τὴ ογὰ. Ν], Χ, τη) τς» 18, 19, 4 ς, 30, ς3, 
ζῳ 44) 56, ς7, ς8, 9, 64) 72, 73ν 74) 73» 77ν 78» 84, 8ς, τού, 1τοβ, 
130, 134. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. Ασπη. 1:. αἰϊΐφιιε Ασπι. 

Ἑά4. η"μ. τὴ ἐδδομη τό. ἡμέρᾳ γ1. ἀποδώσεις} αἀποδωσὴ 1]. 
δώσεις Αἰεχ. »",“44: δῖλν. Μοίᾳ. αὐτό] αντω )ς. ἐλίκαι δῖαν. 
Οἶτος. 

ΧΧΧΙ. Καὶ 1. , 8:.1ν. ἄνδρ. ἄγ.) ροραὶκε (ακᾶκ, ϑ8.αν. 
μοι} α τῷ, τό, ς, ξ2) ς4) 57, 78, 130. Οἱ. Νὶς. ἐπε πὸ Οὐοῖζ. 
«ἐ φιοιίανε ἐἦο (επι δονείπα; ει: οογάπε Αττὰ. τ. καὶ κρίας] χὰ 

διϑεᾶ, 727 73) 74. τού, 129. “ἐν ἀγρω ς3, 129. (οπιρὶ. -{- εδάετι 

ἔωρτα ἰἰη. εχ ςοῖτ. ς-6. «- ελάςεπι ἰῃ ςπασδέϊ. ταΐποσε ΑἰεχΌ - ἐν τω 

αγρω τῷ, 58. α καὶ Ατγαῦ. 1.2. Οδοιζ. ἐἱ υρταίςρε. ρεῖπιδ πιᾶπα 

Αγαι. : ϑηριάλωτον) ϑυριαλωΐα )8, ἢς. ἔδισϑε] ἐκ ρεν οὶ: 

ἹΜαχίπι. Τδυγίη. τῷ κυνὶ) ἀλλὰ τῷ κ- Ογτ. ΑἹ. νἱ, ματῖε χυλτίᾶ, 
44. Ἰἰἰεεῖ αἰ δὲ υὐ αῖ. Λα εαπὶ ΑΥΔΌ. 1, 4. Ατγπι. :. αἰΐᾳφις. Αστι. 
ἙἘὰΔ. εαπὶ κίεν ϑῖαν. Οἴοζ. ὀἰποῤῥιίψατε) ἀπορβιψετε τς, το, 
4, τι8, 128, 134. Οσῃηρὶ. Αἰεχ. ὑποῤῥψατε Ογτ. Α]. 1. ς. κά 
αἰϊδὶ υἱ να. κέν διαν. Οἴἶζγοσ. αὐτό] αυτα ςβ, γ, )ς. Οορι. 
αὐυτω τιοό. , δίᾶν. Οἰος. Οτεοσς. ἄστω. 1. αἰϊΐΐᾳυς. Ασα. Βα. 

Ι. Οὐ σαραδ. ἀκ. ματ.} ἀκ μαΐ. μὴ τταραδ. ΟἸνγί ᾿ΐ, 4. ὑἱ, 8. 
ἷν, 122. νἱ, τοῦ. ἀκ. ματ, ὶ ναραδ. ἸΒοοάοτεῖ. ἱν, 1144. εἰ σω- 
ἀκα τατμῆ πε σεοίρίας Ἄπῃ. τ. δἰΐίᾳυε. Ατηι. Εα. παραδίξη] 

παραληψη 116.4. - δὲ ΟἸειη. ΑἹ]. 2902. ματαίαν) δὶς ΟΡ. χχὶ!, 
εἰδιιάϊουν, τού. ἐὶ συγκατ.) ἰδὲ συγκαῖ. ΟἸεπ). ΑΙ. 1. ς. εἰ ποι 
οὐ ἐπηΐε:, Ἔα 1.λλοὶς τοςεηιίδυς ὑπιι8, συγκαταθίση) σνγκαταῦι- 
σεις 131, συγκλαϑησεις ς7. (δι. Νῖς. ὅς ἴοπε 136. συγκαΐα- 
τιϑήση ΑἸ. συγχκαϑησης (3. συγκαϑησὴ 1], 71. συιγκαϑη- 
σεις ἃς, 73. συγκαϑισεις 14.) τό, ςε, ς4) 64; 77, 28. φσυγκαϑίση 
Οοινρὶ. τῷ αδ.} α τοῦ 74, )ς, 118. γινίσϑ.] γινισϑ. 10. 

11. ἴσῃ) - δὲ (ἰεπι. ΑΙ. 209. «λειόν. κι᾿ ---ωλειόν 49] α ἷ- 
τεγυῖτ. εἴ αυσὲ ἰἰ5 ἰηϊεγδοεης 72, 116. φλειόνων 13} Ἰθολλων 10. 
Οἴει. ΑἹ.]. ς. Ὑτβεοάοτεῖ. ἱν, 1171. αὶ προστεϑ.} οὐδὲ πιροοῖ.9. 
ΟἸεπι. ΑἹ. 1. ς. προστιϑησὴ) πρσϑηση ςς, ὃς, τού, 130. εἰ ὅσ 
Οἰεπι. ΑἹ. 1. ς. 1εὰ υἱ δι, 108. προσϑήσεις Ταπιαίς, ἰδ, 440, (εὰ 
υἱ Και. ἰδ, δός. ἐκκλ. 1: - -ἰχχλ. “1. ροϊεεπιυπι εἰ 40:5 ἢΐ5 
ἱδιοδοεης 10, 25, 29, 36, 108. Οοπιρὶ. (ομ. Αρρ. ἕ, 2 ςβ. θλ- 

τολίς. ἡ) 440.  Ρεΐπνεσῃ εἰ φυαε 1ϊς ̓πιεγαςεηι 7 ς. ἐχκλ. μετὰ 
τ. πλ.}) . γό. ἐχκλῖνα] ἐγχλῖνα. ΑἸά. μετὰ τῶν πλ.2 μ. 
τῶν πολλων 70, 108, 118. κα τῶν ΝΙ], 14. 1.» 16, ι8, 2, 3.) 54, 

(ό, ςγ7, όᾳ, 74, 77, 84, τού, 128, 129, 130, 134. ατ, Νίς. μετὰ 
«λειόγων Ἰραιιλίς. ἰϊ, δός, (οὰ δες Αἰ Ὀὲ οπνϊεῖε. ἐκκλεῖσαι) εγ- 
κλιαὶ )ς. χλνῶι γ6. ὀαλιναι ΝΙ], Χ, τῷ, τς, τό, 18, 19, 2ς, 29, 

30,33, ς2,) (3) (4, ((, ςό, ς}, ς8, (9, ὅφν 71) 78, 73. 74, 78, 83, 84, 
ὃς, τού, τοβϑ, 118, 128, 120, 130, 131) 134, 136. Οοιηρὶ. ΑἸα. ΑἸεχ. 
(ει. Νιὶς. (ορῆ. Αρρ. 1. ς. Ογε. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρεσπια, 2729. Αὐυρ. [κα- 
εἰδ. (ἰεἰδεῖς, Θεοῖς. ἐκχχρίνου (ἢς) ᾿ϑαπιείς. ὦ, ὁδός. κχρίφιν) “Ὁ δὲς 
καίαν (ρου, Αρρ. ἰ. ς. 

1. πίν. οὐκ ἐλ.} ἐκ ἐλ. αν. Οἰυγί, νἱῖ, 493. μὴ ἐλ. τ’. 184. 
Ῥεὶ. 46ο, (τὰ τες αἰϊδὶ υἱ νεῖ. πητα) κἰωχὸν 16ὰ. Ῥεὶ. ἰω ( εἰ. 
Νιὶς. ἱ, 8ο9. ἐλεήσεις} ελϑὲς 21. ἐν χρίσε!} οὐκ ἐν κρ. 77. 
Ἔ σαν Ἰρσοῖξ, Οαἰατῖι, «Ὁ αν 

ΙΝν. Ὅοῖυπι οοαμτδ α 136.Ὁ. ἐὰν δὲ], δὲ ς:. Γαπιιδίο. ἰἱ, 226. 
Θεοῖς. αἰ Ἀπ. ει. εἰϊΐαυο. Ατπι. Ἐά. συναντήφης) συνανῖἶη- 
σεις γζ,) τοῦ. σου) υπςίς ἱποϊυάϊΐς ((ρρίεϊυπλ (ςἰϊ. δ Ἑάϊοοτε) 
Οεί. Νίς. αὐτου) Α ς8, γ4, ὃ4ᾳ. Θεοῖς. πλανωμένοις) πλα- 
γωμένω ς8, 72. εὐλαρμμ Ἢ δ μὐ κρ ϑρῖ ΑἹ. ἱ, μαιῖε 
Ρεῖταδ, 2όρ. ἐἰπορρέψας ἐὶ αὐτ.) ἀπορρέφη αποδ' αντ. ὃς, 
130, υκπορρέψας αποῦ. αὐ. τοό. απογροψεις τλοΐυπι γα. βορὰ 
εἰ Οεοῖς. Ασαι. ᾿. αεἰδᾳυε. Ασπῃ. Ἐά. ὠποδώσεις αὐτῷ] αποδὼ- 
σει ατο (ἤς) )ς. σ' εἰς αὐτῷ αὐτὼ τς. ἀΐνει ἐμωά αὐ ἐϊῆρν 
Ἀπῇ. 1. δἰϊΐᾳυε. Απτη. Ἑά. ἐπαναγεῖν Παρεῖ ἴω αἰϊιιδομο δὲ δοης 
ἰοευπι ΤΠροάοκεῖ. ἵν, 314. 

Υ. Του ςουμηλα 136.Ὺ. ἐῶν δὲ], δὲ ς3. Οεοῖ;. Αγπ. ̓.ὄ 
εἰ Αα Αἰτηεηὶ Οοάά. αἰἰηυ!. Απῃ. ἙἘά.  ἴδης) εἰδης ΥἹΙ. 9. 
τὸ ὑποζ.) ἀπαντήσης τῷ ὑποζυγίῳ ῬιΙήϊο Οαγραί, ἰῃ Οκηΐς. Οαπές. 
26. οὐέεγ!: ῥοοε; ΟἸχοζολς. Ἀφ, γόμ. αὐτῷ}ἢ}Ξδ ,. αὐτοῦ [(ἀ. 
4 

Υ 

φυπειιδεθαι, 

Χ' Ἔ χώτσρν ἢ 

[ε ν 

Γ᾿ οι 7 ρν 

ΕΣ 

Γ 

εϑιζ ιν, ἡ 

γ7 
γ΄ 

ἡ 



ὐ ἵ εἰ 
χ' 

οἱ γ΄ 

ὶ 

ὦ 

σ΄ 
δο 

Φφϑ. 

τ γύὕπτῳ. 

Δ 

Οὐ διαςῤέψεις χρίμα “πένητος ἐν χρίσει αὐτξ, 
. φ9 ρ9 ." 3 ϑ ρ 3 ’ Ν 

4 ἀϑῶον χαὶ δίχαιον ἐχ ἀποχτενεῖς, χαὶ ἃ διχαιώσεις τὸν ἀσεξῆ ἕνεκεν δώρων. 
τὰ γὰρ δωρα ἐχτυφλοῖ ὀφϑαλμὲς βλεπόντων, χαὶ λυμαίνεται ῥήματα δίκαια. 
2 7 ς: ωὦ ᾿ν », Νν Ν “ "  Ν Ν ΄ " ᾿ “ ᾿ 
8 σλίψετε' ὑμεις γὰρ οἴδατε τὴν Ψυχὴν τᾶ προσηλυτδ' αυτοι γὰρ προσήλυτοι τε εὐ γῆ ΑΙ.- 

᾿ ΧΕξ τῆ σπερεῖς τὴν γῆν σου, χαὶ συνάξεις τὰ ψενγήμα]α αὐτῆς. 
: .“ 33» 2.“ » ε . Ὁ» ν ἈΝ ε ΄ » 

“δεν ποιήσεις, χαὶ ἀγήσεις αὐτὴν, χαὶ ἔδονται οἱ τ]ωχοὶ τῇ ἔσνους σδ' τὰ δὲ ὑπολειπόμενα ἔδε-- 
Δ 4 

Εξ ἡμέρας «οιή-- τ. 

ΚΈΦ. ΧΧΙΠ. 

ἔδεται} εδονται ας.) 81. ΑἸά, τὰ Σ ἄγρια 

τα ϑηρ. αγρια Χ, ςζ. τὰ ϑηρ. 

τὰ αγρ. 1], 14, τό, 18, 2ς, 539, 30, 32) 53) 54) ς7, 58) 72) 73» 74» ν΄ 
7,7, 78, 84, ὃς, τού, 118, 128, 130, 131) 134. Οοπιρί. Αἴεκ. Οαζ, 

σα 2. --τσε 39} κα αἰϊεῖ- 
τὸν ἐλ.}] α τὸν ΑἸεχ. 

τὰ ἔργα) ἴῃ πιπ|. Πηριϊατὶ δίδν. 
τῇ δὲ ἡμ. τῇ ἐξδ.} τη δὲ εξ. 
ἐπ (ρέϊνια ἀμί α)ε δἷᾶν. 

δἰθαυδ, Ατιῃ. Ἐῤ. ἀνά- 

Ἔ ελάσπ;, μἰἢ φυοὰ 
αναπανσὴ ΝἼ]], Χ, τς, τό, 18, 2ς,), 29, 32), ζ2,) 3) 4, 

ξξ) «τύ, ς7,) 58, .9» 64,» 71, 72, 73ν 74. 75» 706, 78, 84» τού, τοϑ, 
118, 120, 130, 1217134. (ΟΟἸρΙὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. (ορί. δἷδν. 

ανώπ. ἵνα] α ἵνα τό, τι8, 129. Οεογς. 

᾿Απὸ Ἱπταντὸς: ῥήματος ἀδίχε ἀποςἤση" 6. 5. 

Καὶ δῶρα ἐ λήψη" 8. 

Καὶ προσήλυτον 9. 

Τὼ δὲ ἐδδόμῳ ἄφε- το. τι. 

Πάντα ὅσα εἴρηκα 13. 

τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων φυλάξασϑε 14.1ς, 

ἀν Ἂν ΄ “ ΄ ν 2 "»»,ἤ ΙΝ 9 “Ὃ“ἦ 
4,.}" ται τὰ ἄγρια ϑηρίᾳ" ὅτω ποιήσεις τὸν ἀμπελῶνά σου, χαὶ τὸν ἐλαιωγά σᾶ. 

ἢ ἈΨ " δὲ ἡμέ ἢ ἐδ2 » “ . “ » 7 ση] ) βὲ | νιν ε 
σεῖς Τὰ εἐβγᾶ τ τῆ ἕ ἡμεξᾷ Τῇ ἕ ὁμῆ; αγαπχαυσιςζ' νὰ αἀγαταυσηϊᾶ! ὁ δᾶς σᾶ, χᾶἂϊς Το υχό- 

ζύγιόν σε, χαὶ ἵνα ἀναψύξῃ ὁ ὁ υἱὸς τῆς σαιδίσχης σου, χαὶ ὃ προσήλυτος. 

[Πρὸς ὑμᾶς, φυλάξασϑε" χαὶ ὕνομα ϑεῶν ἐ ἑτέρων ἐχ ν ἀναμνησϑήσεσϑε, ἐδὲ μὴ ἀχεσϑῆ ἐχ τῇ ςύ- 
ὶ μᾶτος ὑμῶν. Τρεῖς χαιρᾶς. τ ἐγιαυτξ ἑορτάσατέ μοι. 

φῶ ε “,“«ΜΔᾷἁἈε»νΨλ᾽ "“» »“ ΄ 4 φ, ᾿, νΝ : Ν ἰὡ “ οἱ 

ποιεῖν" ἑπτὰ ἡμέρας ἔδεσθε ἄζυμα, χαϑάπερ ἐνετειλάμην σοι, χατα τὸν ΧαΙρΟΥ τῇ μηνὸς τῶν 
ΜΞ “ ΄ 2, ς΄ ν“ ΄ ν ε Ν ὦ 

νέων: ἐν γὰρ αὐτῷ ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου" ἐκ ὀφϑήση ἐνώπιον μου χενος. Καὶ ἑορτὴν ϑερισμᾷ τ6. 

Ῥεῖ. 403, 4ος. Ῥαπιαίς. ἢ, 326. ΟἸποπιαο. Ἀ4ιυ!. Αταῆι. τ. δἰᾳυε. αἱίᾳφυθ. Απῃ. Ἐά. 
Ἄγσηι. Εἠ. αὐτοῦ τ᾿ ---αὐτοῦ 2.1] λα αἰτοτγιῖτ. εἴ 4ιπ 15 ἱπιειίασεηξ 8ηρ.] τὰ ϑηρ. του αγρου 83. ΑἸά. 
71. παρελεύσῃ] παραδλεψεις :23. αὐτὸ] αὐΐω 72, 7ς.  ῬΗΐο 
Ογραί. ]. ς. 184, Ρεὶ. 1]. ες. ΟἸΒτοπιδς. Αφυΐ. ὠσυναρεῖς] ἔς ρῥτί- 
πιο, (δὰ ροίῖεδ ἔπρεγ α {υργαίςτίρι. ἐγεν οἷ Ἰερεγεῖις συνεγερεις, Π. Νῖς. δῖαν. Μοίᾳφ.  ὅτω] καιίδτω ις. 

ν ἦε: 111. συνεγερεις ΝἿΙ, Χ, 14. τς» τό, 18, 19, 2 9 297) 309, 52. υἱγ. εἴ αἰ 115 ἱπτεδοεηΐ ς 3. 

43. 56, τύ) 57, 58, ς9) 64, 72) 73» 74» 75.77.78, 82, 83) ὃς, τού, τοϑ, . ΧΗ. ἝΣ] εἰν Οορι. 
118, 128, 129, 130, 131) 134. (πλρὶ. ΑἸά4. (καῖ. Νίο. ῬΏΙΪο Οαγρα, Οἴἶχορ. Απη. :. αἰΐψυθ Απη. Ἑά. 
]. ο. Ογε. ΑἹ. νἱῖ, ρατῖε φυατία, 46. 5αν. Οεοσρ. Ατπι. 1. αἱϊΐαιθ. τμ. τς. δῖαν. Οἶτορ. τη δὲ εδδ. τού. 
Αττ. Ἐκ. μδθεϊ ἰάετι ἱπ οπδγαξς. πηίποσε Αἰεχ. μᾶρεῖ ἰάεπὶ 1. ΜΜοίᾳ. εἰ ἀϊε μριΐμια Θεοῖς. Ατῃ. 1. 
Ῥεὶ. 404. συνεγειρης γ6. 1Πἀ. Ῥεὶ. 4ος. συνώγεις Ταταδίς. ἴ, 326.5.Ἡ πανσις) - σαξξατα Κυριω τω Θεὼ σου τοβ, 
συνανιςάναι μΑθεῖ ἴῃ 4]]υὔοηε ΤΙ εοάοτεῖ. ἱν, 314. αὐτό 2"] αὐω ,, σου, το. 
,ζ. κα Οἰβγοπιδο. Αφυὶ. Οδογς. 

ΝΙ. διαρρίψεις] διαςρεζψης 2 ς, τοό. -Ἐ εαπὶ ἐλ ΟΣ, “πἔ- 
γητος] -ἰ σου γ4. ραωρενὶ ϑίλν. Μοί4. , ,,- .᾽,..- - Οἴτοσ. Οεογρ. 

ν 1, τ ΨΗ. ῥήματος] κα 4 {{ρρίεῖαγ δ δία πιϑηυ, ΜἜ Δ φυ  ἢ Ἱ]. λαυϊαπηαθε Αι. τ. δἰΐψυε. Αστη. Ἑά. 

᾿ 

σύ ινν 

Ν ] ̓  

ΔΑ ἀϑωώσεις Τλατηδίο. 11, 440. 

κριμᾶτος ς37120, 1 36. ἀποςήση}) αἀπορησϑι 53. Ὠατηαίς. Ἢ 420. 

. ἀϑὼον) κὰϊ αϑ. ιν 53» ς8, γα. Αππη, :. αἰΐφις. Ατηι. ἘΔ. καὶ 
δίκ.} α καὶ ς7. καὶ 95] α καὶ Οἤτοπιδο. Αφαῇ!. δικαιώσεις] 

ἕνεκ. δώ Ὁ": αΊΙ, τς, 30, 5, 72) 74. 
75» 84, ὃς, τού, 134) 136. Οορῖ. ὃ 

ΝΠ. Καὶ δ.  ληήψ.} α Τριοῖξ, Ομ]αήῖε. δῶρα 15} δομκεπ 

Ἄγαι. τ. αἰϊϊφυς. πῇ. Εα. ὁ λ.}., ἃ (Ως) 120. καὶ μὴ λ. ΑἸά, 
βλεπόνἑων) σοφων γι. 1Π4. Ρεὶ. ἰπ αι. Νῖς. 1, 81ο. Ογτ. ΑἹ. ἱϊ, 6ο7. 

ἢς τρᾶγρο ἀηίαυα ΓΔ ΠῚ]; ὯΝ ἰεουπάα, ΝῊ. ἕς πιᾶγρο ὃς. ΕΠ 
φιυϊα. καὶ λυμ.} α καὶ Οεοξ. ὠ λυμαίν.] λοιμαινεται 29. 
ῥήμ. δικ.} -Ἐ εἰ ἡκαϊείανι Οορι. 

ΙΧ. Καὶ 15] α 30, ς3» 75, 8ς, 118. ϑλίψετε) ϑλιψητε τό, 
25) ζ3) 507 ὅ4, τού, 131) 134.- ὑταυνυπε καχώσετε οὐδὲ μὴ 14» 

16, 18, 2ς)29,) 30, 32) (2, {3,) 44) 16, ςγ, ς8, 64, 73) 73» 77» 78) 
82. 83, 84) ὃς, τού, 130, 131) 134. Οομρὶ. ΑἸά, Αἰεχ. (ας. Νίς. 

Ρεατηδπίυηι καχώσετε οὐδ᾽ ου μὴ Χ, 128. ρταπιυπι χακώσετε οὐδὲ 
195) 1οθ, 118. Θεοῦ; ρυφπ αι κακωσετε οὐτὲ μὴ ζ9ς. δοἰεδ': Ατ- 

το} (οὐά. αἴϊᾳιϊ. Αττῃ. ΕἘά, -Ἐ πέφωε νεχαλίοποηνι ἐμ εγεῖῖς ἐ 1 ϑἷᾶν. 
Ἔ ἡϊμα Θεοῦ. ὑμεῖς γὰρ] ἐπειυμεις 83. ΑἸά. ΤῸ προσηλ.} 

αυτου (3. δχρηπγυπὶ ἴῃ πυπὶ. Ρἰυγα Ἀπ. τ. αἴὔχυε. Αὐτὴ. Ἐὰ. 

αὐτοὶ γὰρ) α 43. οἰεπὲηι εἴα ὐος (Ορῖ. Αγ. ι. Δ,Ίαιις. ΑΥπι.᾿ 

Ἑά. , γὰρ Οεοζρ. 75} κα 83. Αἰγύπτῳ] Αἰγυπῆκ τς, ςό, 
ς8. Οομηρί. ὅς, δὰ ὦ ἴῃ τηλγρ. ἃ Ὀγ πὰ πίβηυ, 1:20. ἢς αυοαφυε, 1εἀ 
Αἰγυπτω ἴπ τπᾶγς. 8ς. “Ἔργρείογεπι Αττα. τ. δαυς. Απῃ. Ἐά. 

Χ, ἝΞ) τρος εξ .3. καὶ εξ τς, γα. σπερεῖς) σπάρεις 32. 
σπερὴς 75. σον] α 78. συνάξεις] εἰσαΐξ. Χ, τῷ, τό, 18, 2ς, 
ἊΝ 42, τό, ς7, 59, 64, 73, 78, 118. (δι. Νίς. ὀἠγεννήμ.} γινημ. 
Χ, τό, 18, 329) 74, 75) 108, 1319) 134. “εὄωπ ἴῃ ὑπὸ ἴοοο, {εά. 

ΦἸῊΝ ἴῃ 8110, Αὺρ. αὐτῆς] σου 19, 71) 1οϑ. αὐ ἐ]α Οεοτα. 
ΧΙ. Τὼ δὲ ἂς.} εἰ ἐπ ἄς. ΑΥπ|. 1. αἰϊἴΐχυε Ασπῃ. ΕΑ. ἑξδό- 

μω] εξδ- ἐτει Χ, 14. τό, 18, 19.) 2ζ,) 525 545) ζ9, 645 71. 735 745 76, 

7, 78, 84. τού, 118, 1219.134. ΑἸεχ. (αϊ. Νῖς. Αὐρ. ετεὶ τω εξ δ 

᾽ς, 8ς, 130. ετει εδδ', 30. 

7. ἀνήσει ἴΑΠΓΌ ΠῚ 10. 

σου α σοὺ ς2. 

Ἔ αὐτῆς 145) τό, ζ5, κ4) ς7,) 777 78, 131. 
53) 72. Οοπρὶ. Αἰεχ. -Ἐ αντοῖς 2ς. 

ἃ Β..ψὉ γ᾽ Ἂ 

καὶ αἀνῇσ. αὐτὴν] χαὶ ἄνεσιν αὐτῆς 
ΜΆ 

ἐθν. 
Ἁ Δ τ ᾿ ! 

τὰ δὲ ὑπολειπ.} τὰ δὲ υπολελειμμενα 81. Αἰά. 

(αι. Νίς, -Ἐ αὐτῶν τς, 

εἰ τεϊίσμα αὐ 11: ΑΤΠι, 1. 

λ» 
χορ ἔδοντ.} "“ εὐαμπὶ δίαν. Οὗ ΙΌΡ. 

ἀναπαύσηται] -᾿- ο παις 
σου, και ἢ παιδισχὴ σου, καὶ 71. αναπανσεται 118, 129. Αὐτι. 1. 
αἰϊϊψας. Αττι. Εὰ. εἰ γχεφμίοίεει Θέ οτρ. διαναπαύσωνται μιαθεῖ ἴῃ 
ΔΙυΐοηε ὙΠεοάοτεῖ. ἷν, 437. δ ὁ βες σου, καὶ τὸ ὸ ὑποζ.} τὸ  ὑπος. 
σου καὶ ὁ ταῖς Μαχίηι. ἱ, ζοῦό. καὶ ἵνα) α καὶ ς3.. κα ἵνα το, 
118. Οοτηρὶ. Οεοτρ. ἀναψύξη) αναπαυσηται Ῥτΐτηο, εὰ ροῆεᾶ 
αναψυζὴ εχ οοἴτ. 11. αναπαυσὴ 128. Οορι. αναψυζει ᾽ς, τ8. 
Θέ οτς. Ασπι. 1. αἰϊΐᾳιε. Απῃ. Εά, ὁ νἱὸς οὐπὶ [44.] α 73,) 78. 
καὶ ὁ προσήλυτος} -ἰξ καὶ ορῷανος καὶ αἱ χηραι αἱ ἐν υμῖν 19, 108, 
Α καὶ τό. | 

ΧΙΙΙ. Παντα] α 73. εἰ ομιπία Οορῖ. εἴρηκα] ἐλαλησα 14, 

τό, 131. ἐλαληκα (ἢς) )ς. λελαληῆχα ΝἯ, Χ, τς, 18, 2ς) 295 30, 

33) 82) 54) ξζ,) ς7,) (8, ζ9, 64, γ2, 74. γ6, 78, 83, 8.4. 8ς, τού, τ28, 
110, 134. Ἀ14. ΑΙεχ. (ας. Νίς. ϑ8ϊαν. φυλάξασϑε] φυλαξησβε 
19. φυλαζεσϑε 29, 5... τύ, ς8, 9, 64, 72, 74) 7, 1οῦ, 134. 
Οομρὶ. Αἰεχ. καὶ ὄν. ποριόν σῃίοη; ϑἷαν. ἑτέρων] Ἔ Δλενε- 

Ξτιμογρα Οορῖ. 
ς2, ς4, 131. Οοπρὶ. Οἱ. ΝΊς. δὲ μὴ] οὐδ᾽ καὶ μη τ3, (6, 72, 
τού, τ29. Οοπιρὶ. Οντ. ΑἹ. ἱ; Ρϑτῖς ρτίπιᾶ, 176. ἀκασϑη) ἀναμ- 
γησϑὴη Ογτ. ΑἹ. . ς. τοῦ ςόμ.} α τῷ ἢς. ὑμῶν] σα ᾽ς. 

ΧΙΝ. Τρεῖς κ' τὰ ἐν ἕορτ. [μ0.} τρεῖς ἐοοτ. μον χ. τοῦ ἐν. τς. 
ἔυπο φιοαὰς ογάϊπειτπι πδυεῖ (επγεὶ, ᾿ιδιιὰ υὐΐαυςε, τον. 
ἀηπὸ δῖαν. Νῖοίᾳ. ἑορτάσατέ μοι] α (ἢς) γ2. εορτασετε μοι Χ, 
14. τό, 2ζς) ζ4. τό, 64,74. τι8, 1321, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. Ηἰϊετ. Απῃ. 1. 

αἰϊΐφις. Απη. Ἐὰ. ἑορταζετέ μοι Οοπιρί. 
ΧΥ, Τὴν ὁ ἕορτ. τῶν ἀξ. απγηα δἷαν, Οἰἶζγορ. φυλαξασθε) 

φυλαξισϑὲ Ν]], 18, 2ς, τό, 72, 745 83, το6. Οοιηρί. Αἰεχ. Ηἰεγ. 
φυλαξατε )ς. τοιὲν)] ΑΙ, τῷ, τς, τό, 18; 29, 32) ς2, ζ4) ξζ, 
ς7.) 505) 64, 729 73ν 77. 78, 118, 121. ΑΙά. (δῖ. Νιῖις. Οηρ. ᾿ἰ, 1527. 

τὰ ἐν] ἐπ 

Ηΐετ. (ορῖ. ϑ8ιδν. Οὗτος. Ατη. ἱ. αἰϊφυς. Αὐτῃ. Εὰ, κα ἴῃ τεχῖι, 
[οὰ Βαθεῖ τηδγρο, Χ. ἔδεσϑ. ἀφ. αῷ. εδεσθ. τι8. σοι] ὑμὲν 

γ2. 8ῖαν. Οἰἶἴΐγοσ. δούρ. Ατπ). 1, δἰἴχυθ. Απῃ. Ἐά. τοῦ μην. 

λ 58. τῶν νέων] τὸν νέον ζἍ. τοὺ νεοὺ Ἦἢζ. πΟΌΘΥ ΝΣ φτοώμδ ο- 

με Οἷαν, Μοία. αὐτῷ] γουτοὸ (ἢς) γζ. ἐξηλϑες] ἐξηλϑέαι 

"ς. ἐξήλθετε γ4, 84) 1οῦ, 134. ετεϑβιὶς ὐος δῖαν. Οἰἶγορ. Απῃ. τ. 

Αἰ 406. Ασπν. Εά. ἐξ Α',γ.}] εκ γῆς Αἰγ. 32. (αἴ. Νὶς. Οεογρ. 

σα Τα “Ἐν γρίογμηι ΑΥρα. 1. αἰἴαυθ. Αγπὶ. Ἐά, ἐνώπ. μου κεν. 

ἐνώπ. Κυρίου τον Θεξ σὸν κεν. ΤΓμβεοάογεῖ. ἴῃ (αῖ, ΝΊς. ἱ, 813. κέν. 

ἄἀνχμνησϑήσεσϑε] ἀναμνησεσϑὲ 14γ τό, 18, 32,. 

Ζ 



ΒΕ Ξ.ϑᾷ,ο 
ΚΕΦ. ΧΧΠΙ. 

«ρωτογεννημάτωνἡκοιήσειῷ τῶν ἢ ἐργων σα, ὧν ἐὰν σπείρῃς ἑ ἐν Τῷ ἀγρῷ δά, χὰὶ ἑορτὴν συντελείας 

22. 

ἜΑ 

ν1 

λ΄ 

γ΄ 

. 5 ἱπεεύζββοεπ ΚἼΙ, ς ς, 71, 729. 73. 12:8. ΑΠΏ. 1. 

. Ῥγαιαϊτας ες Οεοες. 

ἐπ᾿ ἐξόδου τῇ ἐγιαυτῇ ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν ἔργων σοὺ τῶν ἐχ τῇ ἀγρᾶ σου. 

Δ Ο δ. 

μ καιρὸς τοῦ 

ἐνιαυτοῦ ὀφϑήσεται “ἂν ἀρσενικόν σου ἐγώχιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. ( Ὅταν γὰρ ἐχξάλω τὰ 
ἔϑνη ἀπὸ προσώπου σου, χαὶ ἐμπλατύνω τὰ ὅριά σου,  ϑύσεις ἐπὶ ζύμη αἷμλα ϑυμιάματός μέ, 

ἐδὲ μὴ χοιμηϑῆ ςέαρ τῆς ἑορτῆς μου ἕως πρωΐ. Τὰς ἀπαρχὰς τῶν “πρωτογεννημάτων τῆς γῆς 
σου εἰσοίσεις εἰς τὸν οἶχον Κυρίου τῇ Θεῶ σου" ἂχ ἑψήσεις ἄρνα ἐν γάλαχτι μητρὸς αὐτοῦ. 
Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποςέλλω τὸν “Αγ[ελόν μου πρὸ προσώπου σου, ἵνα φυλάξῃ σε ἐν τῇ ὁδῷ, ὅπως 
εἰσαγάγῃ σε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἡτοίμασά σου) Πρόσεχε σεαυτῷ, χαὶ εἰσάχες αὐτξ, χαὶ μὴ ἀπεί-- 
ϑει αὐτῷ, ἃ γὰρ μὴ ὑποςείληταί σε" τὸ γὰρ ὄγομά μὰ ἐςὶν ἐπ᾿ αὐτῷ. Ἐὰν ἀχοῆ "ἀχέσητε τῆς 
ϑ “Ὁ ἰδὲ Ν ΄ χά ΄ ΄ Ν ΄ Ν ἐμῆς φωνῆς, χαὶ “πποιήσης “σάγτα ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι, [καὶ φυλάξητε τὴν διαϑήχην με, έσεσθέ 
μοι λαὸς περιόσιος ἀπὸ πτάγτων τῶν ἐϑγῶν' ἐμὴ γάρ ἐςιὶν πᾶσα ἡ γη" ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ {οι βα- 

ἐνχνγίον μου Ογτ. ΑἹ. ἰῇ, 290, [δὰ αἰ 1] υἱ ὅτι. κιν. ἐνώπ. Κυρίου 
Γινγί ὦ, τός, (οὰ ἐνώπ. Κυρίον χεν. ΙΦεπὶ χὶ, ὁὅδφ. κενός} υὑδεαὶ: 
πρπὶδα! Αττη. τ. αἰϊϊσυε. Ατηι. Ἐάὰ. 

ΧΥΙ. ϑῳίισμὰ)] ρεξπιίυωιϊ τοῦ ΝῚ], Χ, 14, τς, τό, 18, 19, 2, 

332, ς(, ς7γ) 59) 64, 71) 73ν 749 75» 76» 779 78, 84, τού, τοϑ, ᾿18, 
111, 114. (οπρί. ΑΜ. Αἰεχ. δι. Νίς. ὥνγ. Αἱ. ἱ, ρασῖε ρείτηδ, 
ξοι. Ὑπεοάοκεί. ἱ, 1ς8. εἰ ἄς Οτἷφ. ἰἱ, 127, (δὰ ποῦ ρεζοηγεῖς τὰ ἰΐ, 
128. ροπυηῖ ροΐϊ πρρωτογτννηματὼν 56, 18, 10, 74. 8 ς, τού, τοϑ, 

118. δίαν. Οἴἶτος. Θεοῖς. “μα δίεν. Οἴτος. πρωτογεννημ. 
Ῥιατηπηιηϊ τῶν το. 32, ς 9, 1τοϑ, 118. ὥς Οὐ. ᾿!, 128. (αἱ που ργαᾶ- 
παῖς τῶν αν. τρὸ τῶν γυημ. (Πς) 72, ς. τ ωτογινημ. Χ, τό, 
18, 190, γ4, ὃς, τού, ιοϑ, ειτ8. Οὐς. ἰἱ, 128. Τῆκούοτει, ι, 148. 
Ἔ πάτο Αττὰ. τ. δἴμᾳφυς. Αππῃ. Ἐά. ἀμρλι εὐ ε ὦ α τῶν 
Ο γε. ΑΙ. 1. ς. δό ορει ἰδιω πὶ, δῖιλν. Μοία. ὧν] ὁ ἐὼν] 
ἂν τό, 2ς, "ςν 77ν 108, 131. (δῖ, Νίς σπείρῃς] ΕΣ Οοπιρὶ. 
ἀγρῷ σοὺ 1} α σου Ηΐετ. ἐπ᾿ ἐξόδον) ἐν ἐξοδον ((ς) ς8. εν τὴ 
ἐξοδω γ3. ἐπ᾽ ἐξοδω τς, τό, 2 ς, 29, 31, ζ2, (4, ςς, (9, 64, 7ς, 77), 
98, ι18,. 111. Αἰεχ. Ὄχι, Νις. Οηξ. ἰη δι. ΝΊς. ', 812. Ογν. ΑἹ. 
', ς. Ὑδεούοεεϊ. ἰη (δι. Νὶς. ;, 814. 

συναγ. Οτΐρ. ]. ς. ἔργων σον 4] 4 σῷ 71, 72, 78, 1οϑ, 118. 
τῶν ἐκ.) α τῶν Οτὶᾳ. ]. ς. διδν. Οἴτος. ἐκ τὰ ἀγροῦ} ἐν τὼ 
αἰγβω τῶεξο Χ. διοῦεηϊ ἐδύειι ἰη ἱεχῖυ ςς, ζ9, 7γς, 82,130. δου 
11.} α ὄ1τς. Οὐ. 1. ς. Αππ τ. εἴϊαυς. Απα. Ἑά. 

ΧΥ]]. Τρεῖς καιρ.] τοὺς Οής. ἴδ, Δ (4. Βαί. ἱ, φοο. ἐγ ἱδ ὑπό 
ἴοοο, (δὰ "γἱδυ: ἱφεβαγ δαε ἴῃ οἷο, Ηϊες. τοῦ ἐνιαυτοῦ} α 78, "ς. 
ἐπ ἀππο ϑίαν. Μοίᾳ. σου 1], 11], 18. Βαί. ἱ. «. Ογε. ΑΙ. ἱ, 
ράπε ῥείπια, (οἱ. δμδρεῖ ἰὰ ςβοσβθ. πιίηοῖε ΑἹοχ. Κυρίου) α 43, 
)Δ. σου 25] αἴζ, (3, )2. Αται, τι. διίφυς. Αἰτη. Ἐά. 

ΧΝ]ΠΙ. ὙΤοῖυπι οοπιπιδ α 32. ὅταν--ὄρ. σου) α πες εἰ υδι 

ἐκδάλν] ἐκξαλῶ τῷ, 82. εκξαλλω τού. (ει. Νί.-":. τὰ ζϑνη) 
α τὸ Χ, 14» τό, 18, 2ς, 39, 53, (4, (6, 47, ς8, ςο, 64, 73» 74» 77» 
78, 84, τού, 129, 131, 134. Οσωρὶ. (κι. Νίς. ἐμπλαϊύνω) “κ- 
πλατυνω 84. ιμπλατυνῶ ς4γ)82. πλατυνω (6. (οπιρί. ὅρ. σε} 
“ἔς συκ ἐπιϑνμησει ουθεις τῆς γῆς σου 29, 81. Αἰά. ϑύσε;.) ϑυσι- 

σις 30, 74. 76, τού, 134. ϑυμιαφεις, ΟἹ}, 14, 16, 30, ς2, (4, ς7, 
23, 7), )8, 110, 131. Α]εχ. (αι. Νὶς. Αστι. :. δἰφυε. ἄστη. Εά. 

ϑησει ((ς) 19. Αἰεὶ ζυμης γι. αἷμα) αἰματος το, τοῦ, 
118. ϑυμιάματες) ϑυμιασματος γ8. ϑυσιασματος Υ]], Χ, 

1 ς) 18, 20, ςς, (8, 9, 64, 74) 73, γ6, 84, ὃς, τού, 134. Αἰά. ΑΙεχ. 
αγιάφματος τ28. τοῦ ϑύματος (οιρὶ. υἱδέπεσ ϑ8ιλν. Μοίᾳ. 
φγαπικτῖς εὐ (ας) δλν. Οὗτος. μου 19] σου 18, (3, ςς, ςβ, γό, 
129. δὴ μὴ] συδ᾽ ου μὴ Ν]Ι, ς1, 72, )6. “ Ατῃ,, 1. δἰῆαυς. 
Απῇ. Ἐά. ἑορτ.} εφῤῇ. εοῤῖ. ςς. τορτὴν τε Πασχα 71. μα 2} 
σου ςς. δδδεῖ βάδίευπι αὐ δἰϊα τυδδυ Ν]]. κα 71. 

ΧΙΧ. Τὰς ἀπαρχ.} εχρείπιϊς ἰῇ πυγη. ἄιφυϊετὶ δῖαν. Οὔτος. 

πρωτογωνημ.) πρωτογινημ. τ6,ς, 32, 9, 
745. 75) 131) 134. πρωγιγημ. Δ. τῆς γῆς σου] τοῦ ἀγρου δου 
32... κα. 42... κα τῆς γῆς Απῃ. 1. αἰϊηυε. Απο. ΒΦ. Κυρίῳ) α (3, 
64, γό, ιοό, ι48. εἰ νκίεϊυγ εχ αἰϊυβοῦς ποῦ ἀζηοίςετε ΗΟ ἐ, 17. 
ἐχ] "ε Ατηῦγ. εἰ βρὰ Ἄττῃ, τ. δἰϊχυς. Αὐτὰ. Ἑά. ἑψήσεις) εἐψη- 
σης 1τοό. οὐφαα; Απισ. αὐτῇ} τ οτι ο “σοιων τοιαντῆν ϑυσίαν, 
μισος καὶ ππαραξασις ἐξὶν τῳ ἰακωξ ς8. (« ὅγτ. 

ΧΧ. Καὶ ἰδοὺ] ετεε φπίφαε ϑὶδλν. Οἴτος. ἐγὼ) α 78. Ευΐ. ἃ, 

τού. Ὑπεοῤοτγεῖ. ἰὰ (δὲ. Νὶς. 1, 31.  Ρδῆο ;, 465, ἐεὰ παρεῖ ἐγώ 
εἶμαι ἱ, 1οϑ. ἀπορίλλω] ὥς ἴῃ τεχῖυ, ἴοὰ τρᾶγρο μεὶπιλ πιδηὶ ςελῶ, 

130. ἀπορελω ς 3, 72) 747 84) τού, 128, 134. Ῥιίϊο ἱ, 5οϑ8, (δὰ ὠπφγίλ- 

ἐν τῇ συναγ.} τοῦ ὶν τῆ. 

λω ἰ, 46,. τὸν Αγ.) , τὸν ῬΙηϊο ἱ, 408, ἰκ μιαῦεῖ 1, 464. 
πρὸ προσώπου σου] Α σου ζ2. εἰς πρόσωπον σα Ῥίμϊο ἱ, 308, [εὐ αἱ 
ας. ἱ, 461. “πίε ἴε αεο. ἵνα φυλαζη) ἵνα φυλάσση 7υξ, 
Μ. 1οο. ἧς Ευΐ, ]. ς. [τἀ αἰϊδὲ υἱ ναι. τοὺ φυλάξαι ΡΟ ἱ, 208, 
(δὰ υἱ Ν αι. ἱ, 461. τῇ ὁδθὼ} οπτπὶ ἐίπετο Ατιοῦ. ὅπως εἰσχγ.] 

εἴ ἐπ γοάίκεα! Το. ε ἱπαάμεαι ἴῃ ὑπὸ ἴοςο, (εἰ μι ἱκαάίμεα ἴῃ 110, 

Αυξ. εἴ “" ἐμαΐνεα! Θεοῖς. 

ἡτοίμασα) ἡτοιμαχα )ς. ὠμοσα ς8, 72. ἡτοίμασέ Ατῆλη. ἴΐ, ες. 
ΧΧΙ. σιαντῷ} αντω μεΐπιο, ἰεὰ εχ οοττ. ἱεσυπάζ: πιδηυβ σίαντω, 

)ς. αὐτῷ }υῆ. Μ. Ριμ]ο ὶ, 461. Τεπ. Ογρε. εἰ ἄς Ευΐ. ᾿ἰ, 242, 
(εὰ Δ] υἱὐ νι. σὺ αὐτῷ Αἰά. Ἐκ ἑαυτῷ, φυοά εἰς Οταεϊπιὶ, αὐτῷ, 
εἴ ἰπάς αὐτῶ, ἔλᾶυπι. σάκουε) εἰσαχουσὸν ς3,) (9, τοό. “ων: 
ἐν αῤ᾽ε Αὐτο. τ. αἰΐαυς. Απππ. Ἐά. αὐτοῦ] αὐτω ς. ἔμπρτα- 
(ςτὶρᾶς ρείπια πιδηυς ἄτῃ. τ. καὶ μὴ ἀπεῖϑ, αὐτῷ] αὶ καὶ 14, 16, 

10.) 2,20, 432, (49 δδ, 57, 48, 49,9 64, 73, 74. 74» 76, 77, 78, 84, 
τού, 1τοϑ, 131, 134. (οιρί. Αἰοχ. ]υ. Μ. 1. ς. Ῥμϊὶο ]. ς. Αυς. 
Ρἷυ5 ἰππνεὶ. ἤς εἰ Εὐΐ. ᾿ὲ, τού, (ςἀ αῦεῖ «1 8ὲ. ἄς εἰ (επιεὶ, (δὰ ΠΔ- 

δεῖ (ἐπγεὶ ᾳυοηύε, Τοτῖ. « οπιηΐα 7 9. 76. ἀπεῖϑε.) απειθη ς8. 
ἐπειϑήση Τλαπιδίς. ἰΐ, 3990. ἐποῤεαϊϊεε ΑἸτῃ. 1. αἰϊΐφυς,. Ατπι. Ἐάὰ, 
αὐτῷ 15} ἐν αυτω ς8, γα. ΑἸ. ἃ γὰρ μὴ] α μὴ 32, ς2. (αι. 
Νίς. α γὰρ διαν. ὑποςείλητα!) αποτισεται (ἢς) ς2. ὑπογι- 
λεῖται ᾿λαπνλίς. Ἰἱ. ς. σι} σοι ς1, ς3, τοῦ. ἐπ᾿ αὐτῷ  ἑαυΐω 
73. Αττῃ. 1. δίαυς. Ασγηι. Ἐ4ά. ἐν αντω )ς. Αἴΐδῃ. ἱϊ, τς. θαπιδίς. 
.. ς. Ογρε. Νὶς. Ταρί. Αυρ. ἐεπιεὶ, ποῦ υδΐᾳυο. 

ΧΧἸΙ. Ἐὼών] ρεαπιται ταυταὰ τὰ ρηματα ἐρεις τοις υἱοῖς ἴσραηλ 
"6. «ΠΗ͂ Απη. τ. εδϊφυς. Ασπτη. Ἑά. ἐὰν τ" --ἄγιον)] α δες εἴ 

4π- Ἴ6 ἱπεεηαςειῖ 4. ἀκοὴ 15] α 29, ς3) ςς» τό, ςο, 83. ΑἸά. 
[εᾶ ἔρεβ ἔξνεδιι τοβδηυ αἷἷλ, (δὰ δπταυδο Υ]]. ἀκούσητε) αχουσὴ 
532,6. ΑΙαχ. ακουσης ΝΠ], 19, 290. ςς, ζ9, 71, 83, τ1οβ, 118. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. ϑ8ίεν. Οἴτος. Αππῇ. ᾿. αἰϊϊᾳυε. Απη. Ἑὰ. εἰσακασητε 
14) 16,.ς, ζὰ, (4) 7, 73ν 131. εἰσαχουσετε 110. «κμαἰϊεῖ; ΟΕοΓ. 

τῆς ἐμ. φων.} τῆς φ. με Ν]], τς, τό, 2ς») 29, 30, 32, ς2, ς4, ξξ) ζ7) 

ς8, γ1, 73,73» 749 76) 27, 78, 93, ὃς, 108, 130, 121:. ΑἸάὰ, ΑἸεχ. 
Οδι. Νίς. δίαν. Οεδοες. Αστὶ. :. εἰὔψις, Ατη. ΕἘά. τῆς Φ. Κυρίου 
Ῥειιδίο. ἰδ, 440θ. τῆς φ. Δι (0. καὶ το--χαὶ 25}, αἰμεσ- 

υἵγ. εἰ φύκε ἰΐ ἰοιετδοεπὶ ς7, 78. ᾿απιδίο. ἰ, ς. ποιήφης} 'σοιη- 

δητε 14) 1ό, Δς, 30, 38, (2) {3,) (49 48, 74) 76» 77» 84, ὃς, τού, 
130, 134. (δῖ. Νίς. ποιησῆε 131. αἀκεσὴς 72. πανὶα], Χ, τ8, 
ξ4ᾳ. δίεν. Οἶτος. ὅσα) φαανίκπε δίαν. Οἷτος.Ό. ἂν], 18, 
,3, 76, 84, τοϑ. Αἰεχ. (ορι. δ,αν. ἐντείλωμαι} ἐντελλόμαι 1ς, 
ςΆ, τό, ςϑ8, γό, τα8. (Οοπιρί. Αἰεχ. ἕἰπω]], ,14, 35, 20, 30, ξ2, 

43, ξῳ ςς, 49, Βς, 120. Αἰά, (κι. Νίς. ἐτεταλμαι 19) 108. 
εἰπὸν τό, ν81. ϑίαν. Οἴτορ. Απῃ. :. δβϊαυε. ἄπο. ἙἘὰ. δίεα» 
Οορι. ἐντείλωμ.---εἴπω) α Ροϊχεπιυπι) εἰ αι» ἐς ἱηϊεταςεηῖς (Πλ- 
δυὰς υρρε ὠπὼ ἰπ ναοσυς ἰοο0) (οὐ μαδοητυς 'π τηλτρ. ἃ πιᾶπὰ 
γεϊια, 11. , εδόεπὶ 9. α ρεϊπηιμη εἰ αὐ ἰἰΐφ ἰηϊοιδοςηϊ 71. 

διαν. Οβτος. πῃ. :. αἰϊφυς. Ατπτ. Εὰ. σοι τ -τσοι 2] α δἰζεῖ- 
υαυπι εἰ 4υ:: ἰἰϊς ἰηζετδοεης 49, 81. Οοπιρὶ. ΑἸά. σοι 1} ημιν (ἔς, 

(κὰ ἱεξ. νμι») ς(8. “ δίο ταντὰ 4. α 43. φυλάξητε] φυλαξ- 
ησϑε τό, ς4. θκεηιείς. Ἰ.ς. φυλαξισθε γα. φυλαξεσθαι θ2. φυ- 
λαξεις ςς. οαὐθοάια: ϑ8ιδν. Μοίᾳ. τὰν διαθ. μου] -Ἐ φκοά ἐοκ- 
,Μβμω εν νοῤὲ (ορι. μοι λ. πιριούσ. ἐη βορωΐνια τῶν πὸ ργισεὶ- 

3»ν Οεοις. τρεριούσ.) μἰεῶκ: Οὐρὶ. 5ἰαν. ἀπὸ π. ] ἐκ π. 
42. τῶν ἐθν.}) {- καὶ απο “ψαντων ανϑρωπὼν 18. 
ἐμοῦ γὰρ ἔγαι ΑἸεχ. ὑμεῖς δι-βασίλ.} φνοκίανε δὲ σμσε πε ἷκε 
»οραΐκιε, ἐπ τέβπκπε Οεοῖς. ἴσισϑέ μοι 2] -ἰ λαος περιουσιος 72. 
βαε. Ἡρατευμα) ἐπ (πρεγρμα τοῦ. γέχημ» “αν δνη ζ(ορι. 

εἰς τὴν γὴν] ἐν τῇ γῆ Αἰδη. 1, ᾿ς. 

ἐμὴ γάρ ἐξι.} 

παιπενσταακωξμκάιαν. 

Φ 

Γ᾿ 

ν ΜΝ 

“υ -- 

δ»ν) Α)(,. 
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λγ΄ 

-“ 
ὃ 

Ε Ὦ] 

τιχείσομαι τοῖς αγτιχειμένοις σοι. 

Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΙΠΙ 

, ς ΄ ᾿ .»ν Φ Ρὰ Ἥ;͵ ε΄ 3 μ.0 ΔΘ εῦ 35,-. »’ ὃν" "“ ᾿΄ 

σιλείὸν ἱερατευμᾶ, χαι εὐγος αγιονὴ ταυτὰ τὰ ῥήματα ερείς τοῖς υἱοις Ισραὴλ' εαὺν ἀχοὴ ἀχοῦ- 

σητε τῆς φωνῆς μου, χαὶ «χοιήσητε πάντα ὅσα ἂν εἴπω ἀμ υμνν τοῖς ἐχϑροῖς σδ, χαὶ ἄν- 
Πορεύσεται γαρχγὸ ΥΑγΐελός μ ἡγόμενός σε, χαὶ εἰσάξει σε 

Με τὸν ᾿Αμοῤῥαῖον, καὶ Χετ]αῖον, χαὶ Φερεζαῖον, χαὶ Χαναναῖον, χαὶ Γεργεσαῖον, χαὶ Ἑύᾳῖον, 

αἱ Ἰεδουσαῖον, χαὶ ἐκτρίψω αὐτός. Οὐ τροσχυνήσεις τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν, δὲ μὴ λατρεύσης 

ξ αὐτοῖς" ἃ ποιήσεις χατὰ τὰ ἔξγα αὐτῶν, ἀλλὰ χαϑαιρέσει χαϑελεῖςγικαι συντῥίθων ἐὼν 

τὰς ςήλας αὐτῶν. 

ε«. ξ΄ [4 

ὑπεναντίους σου φυγάδας. 

Καὶ λατρεύσεις Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου" χαὶ εὐλογήσω τὸν ἄρτον σου χαὶ τὸν 

οἶνόν σου χαὶ τὸ ὸ ἦδωρ σδ, χαὶ ἀποςρέψω μαλαχίαν ἀφ᾽ ὑμῶν. 

ι τῆς γῆς σου" τὸν ἀριϑ μὸν τῶν ἡμερῶν σου ἀναπληρῶν ἀγαπληρώσω. 

ΕΠ ὁ φόμενόν σου, χαὶ ἐχςήσω πάντα τὰ ἔϑνη, εἰς ὃς σὺ εἰσπορεύη εἰς αὐτὸς" χαὶ δώσω ππάντας τὲς 

Καὶ ἀποςελῷ τὰς σφηκίας προτέρας σον" χαὶ ἐχξχλεῖς τοὺς ᾿Αμοῤ- 

Οὐχ ἔςαι ἄγονος, ἐδὲ ςείρα ἐπὶ 

Καὶ τὸν φύδον ἀποςελῶ ἡ- 

ῥαίους, καὶ) τοὺς Εὐαΐας, χαὶ τοὺς Χαναναΐες, χαὶ τοὺς Χετ]αίους ἀπὸ σδ. Οὐχ ἐχδαλὼ αὐτὲς 

ἐν ἐγιαυτῷ ἑνὶγ) ἵγα μὴ γένηται ἡ γῆ ἔρημος, χαὶ ππολλὰ γένηται ἐπὶ σὲ τὰ νηρία τῆς γῆς. 

καὶ ἔϑνος] κα καὶ Χ, 18, 2ζ.) 32, γα. Οεοῦσ. διαθεῖ ροῖτοὸ ἐν ρεέπϑενε 
Οεο. οἰκοῇ 2.] α 11], Χ, 14) τό, το, 45, 32, 52, ζ4, 57, 64, 
73ν 78) 108. Οαΐ. Νίς. 1μιοὶξ, Οαἰατῖς. 8[αν. Οεοῖσ. δαρεῖ ζυργὰ- 
(οτρῖυτπη πιδῆι γεοεητ 131. διαθεῖ ἰῃ οδαγδέξ, τηΐποσε Αἰθχ.Ό ἄὄκώ- 

σητε 2} ἀχουσὴς 14) τό, 18, 19, 2ς, 30, 32, ς2) 54, 58) 57, 64) 73» 
)4, γη8, 84, ὃς, τού, τοϑ, 130, 134. Αἰεχ. δι. Νὶς. Αποηγπῖ. ΒΡ. 

Ἄυξ. Ιλιοιῖ, (ἰαἰατις. δῖαν. σεοῖζ. εἴ ἔς, υἱ νιάἀεΐυγ, )ς. ὥς ἴῃ 
τεχέιι, {64 {ιργαίοείρι. πηᾶι τεςεητὶ εἰσακουσειται, 131. ἀκούση ὨΔ» 
ταδίς. Ἰ. ς. καὶ σοι. ὅσα ἂν εἴπ. σοι} κα ς3. ποιήσητε] ποι- 

σης Χ, 14) 16, 18, 19, 2ς, 30, 32) 52, 54) 46, ς7,) 64, 73, 73» 74» 
76, γ8, 8... 8:, 1ο8, 129, 120. Αἰεχ. (αἱ. Νίς, θαηηαίς. ]. ς. ϑίδν. 

τσοιησεις τζ, ςξς, ς8, 7ς,) τού, 134. ἔς αυοφις, ἐεὰ τηδηυ γεςειῖὶ ἢι- 
Ῥεῖ σεις εἶϊ σειται {υργαίοτίρί. 131. ἂν 5] 2.9, 2, 57, 73, 78. 
εἴπω σοι] ἴπρεγ σοι ταδηι8 τεσεῆς ἔργα ρῆϊ ὑμῖν 131. ἀἰΐχεγο νοδὲε 
Οεοζς. ἐχϑρεύσω] εγλοθρευσω (Ώς) 19φ. εξολοϑρευσῳ γ4. εξον 
λοϑρευσω ζυρταίοτρῖ. τοσεητὶ τηᾶπιι, ς3). 131. τοῖς ἐχϑροῖς] τοὺς 

ἐχϑρες 453,72. εἴ ἧς Ὑπεοάοτγειῖ, ἰΐ, 61, ἰοὰ υζ Ψαῖ, ἱ, 147)ς. ἴωρες 
οιἰς ἰῃ υἵζάασὺς νοος ἐυργαίοτρῖ. ους τεσεητὶ πΔηι:, 111. [τως ΒδΡοῖυγ 

οχῖγα ᾿ἰπεᾶπη νεῖ Δ (ρὰ αἰ τῆδῆυ 11) τασι τοῖς ἐχθρ. )5.. σα) 
νοβνίπι Θεοῦ ὀ ἀντικείσομαι) ανζικεισωμαι 7ς. σοι εἱς.) σὰ 
τού, 131. (ὐοπιρὶ. δῖαν. Απῃ. :. αἰΐᾳφυς. Αὐτῃ. ΕἘά, , διτιδῖς. ], ς. 

ΧΧΙΠ. Πορεύσεται) τσορένεται 130. τροπορευσεται ςς. ΑὨξ. 
μου] "72. “ἔωρο τροσωπου σου 71. ἡγύόμ. σφυ] “πίε 16 ϑἷαν. 
Οἴϊτορ. ὀμεεγε ἰς Απῇὶ 1. γ. νμὼν ργπηο, δὰ ρΡοίϊϑα εχ οοιτ. ηγ. 
σον, 11. ἀεωχ υοὔνήπε Οοοῦσ. ὄπα εἰδὲ Αὐτηδῆὶ οάά. αἰΐαᾳι. Αγπὶ. 
Ἑὰ. εἰσαξ.} εξαξ. 10. εἰσαξ. τ ἰκτρίψ.] λα Ῥεσωιῃ εἰ 4ι5 
115 ἰῃϊοτ)ασεης τού. σε) , 84. πρὸς τὸν] εἰς τὸν 19, 1τοϑ. 
ἔπι τὸν 12. καὶ Χετῖ. καὶ Φι.] Α 74. 84, 134. κ καὶ Χετ. 

Αὐζ- κα καὶ δηῖς Φερ. Οεοῦρ. καὶ Γίγ. καὶ Εὐ. 1] α 49. ακαὶ 
Εν. .8. Αὐξ. ,αἍ καὶ δηϊς Γιργ. Οεοιν, χακὶ ε6.}... 130. 
χαὶ ἐκτρ. αὖτ.) 13.0.0 “απὸ ὠροδωπὸον ὑμὼν τ, 83, τοϑ. ΑἸά. 
ϑίαν. Οὗτος. -Ἐ εαάειη, (δὰ μηοὶβ ἱποϊ Δ, δῖαν. Μοᾷ. ἐκτρίψω) 
ογοϊ εις τὰς. νεῖτῖς, φυλῆ ἱπ Οτγσοο διρεὶς ἐξολοθρεύσω, Οορι, 
αὐτούς} μα δἷαν. Οἶἶτος. 

ΧΧΙΡ, τοροσκυνήσεις] εμΐαεσε »ναβαδιἐς δῖαν. ΟἾἶτοῦ. εαίωσι 

γταβει ϑίλν. Μοίᾷ. δὲ μὴ] ουδ᾽ οὐ μὴ 3, ς6, 72, 74, 76, τοῦ, 
134. Ογτ. ΑἹ, ἱ, ματῖς Ῥεΐπια, 177). α μὴ 14, 16, 2ς, 32, 94, 57. 
53.) 77γ 131. (ας. Νὶς. διαν. Οἴχοζ. 4,4 πεφιας Αὐξ. λατρεύς 

σῃς} λατρευσεις 16, 2) 325) 53» 729 79) τού, 131. Οὐπιρὶ. αὖὐ- 
τοῖς} α Ογε. Α].}. ς. ἐ ποιήσεις Α Ογτ. Α1].1. ς. κορ γαεῖα- 
42 ϑδιδν. Οἴσοξζ. δ πον ἤδεῖες Αὐπλ. 1. δαυς. Ασα Ἐὰ, κα- 
ϑαιρίσει] χαϑέλων 7ς. ΑΙεχ. ρωτγίβεαιίοπε: (καϑαρ- 

σεις) ἐϊίοσια (ἢς) ϑίαν. Οἴτοσ. χαϑελεῖὶς] χαϑαίρεις (ης) 72, 

82. καΐαρεις τού. -ξ αὐτοὺς 14, 16, 2ξς, ς2) ς3,) τό, ς7,) γ2, 73» 
γ79 128, 120, 131. (ὐμΡὶ. (ἱαϊ. ΝΝίς. Ασγη. 1. αἰἶαις, Απῃ, Ἑά, 

Ἢ ἰάδπῃ ἱπ ομαγδός. τηΐμοσς Αἰθχ. “" τοὺς βωμες αὐτων 82. ΑἸαά. 
συντρίξων) εομσμὶςαἰΐοιε 5ϊαν. Μοίᾳ. τὰς ςήλας] τὰς οἰκες ς3. 

᾿ 
καὶ χορ. 

Ψ΄ ͵ " ἃ 

ΧΧΝ. λατρεύσεις) λατρευσετε 7. ἄρτον] ἀγρὸν ςξ. καὶ 
ἃ ἫΝ .ψ 

τὸν οἷν. σου] αὶ τς) 30, 71), 7.) 110, Αγ). 1. διε. Αὐτῃ. Ἑά. 
α ἰπ τόχίυ, εὰ Παθεῖ τηαῦρο, ὃς. -ἢ καὶ τὸ ἔλαιον σοὺ ς8. μα- 

λακ.] ργωπιιυης στασαν 14) τό, 2ζ, 32) ς2, 57) 71») 77) 78, 131. 

Οαις. Νιῖς. ἀφ} εξ 32. κα 8ιαν. Οἴτορ. ἀφ᾽ ὑμῶν] απὸ σε 
14) 16, 2ςγ) 425) (4, 5) 577) 73γ 77ν 787) 131. (αἵ, Νῖο. ὥς ἴῃ ἴεχῖι, 

{εὰ ζυρταϊοτίρίυπι αφ᾽ ὑμῶν τεςεπῶ τηδηῖι, 131. “2κὶ δῖαν. Οἴἶγορ. δδ- 
Βεῖ πιᾶγρο ε8 48 οπηίεγαϊ ἴῃ ςοπηπΊᾶῖς 22, {ρογϑα αἰεὶ Τανα τα ρη- 
ματα ερεις τοις νιοις Ισρανλ, 64. 

ΧΧΥΊ. Οὐχ] καὶ οὐκ 10, (4, 72. δῖδν. Οἴἶτορ. Ασηι. 1. Δ]114116.ψ 
Ασαι. Εὰ. ἔςαι ἄγονος] ἐξαι ἐν ὑμῖν ατέκνος οὐδὲ αγ. 19, τοϑ, 

Οοπρὶ. τπᾶῦρο ατεχνος Χ, ὃς. Ἐοσις εἰ Αφι δ. ἰδὲ ςείρα] 
εί Μειις Αὐτὰ. τ. αἰϊαυθ. Αὐτῃ. Ἐά. ἐπὶ τῆς ὙἼς] ἐν τὴ γὴ 128. 

ἐν υἱοῖς Ισραὴλ Ογτ. ΑἹ. ἱ, 678. δ, 128, 84, 1.4 εἰ αἰϊδὲ υὐ Ν δῖ. 
σον 1] νοβνάνε Οεοιῖς. 

ἡμερῶν} ἐτων Χ, ὃς. ἀναπληρῶν} α Χ, 14, 15) 16, 18, 10, 2 ζ» 

29, 30, 52, 43) 84) 64) 56, ς7, (9; 6,.)5, 73, 74. 7.» 76, 77, 78, 
ὃς, τού, τοβ, 130, 131, 134. (οπαρ!. Αἰεχ. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ῥασῖε ρείπιᾶ, 

177). Ὑπεοάοτεῖ. ἰὰ (αἱ. Νίς. ἱ, θ82ο. Γπεοάοτις, ἰυ4, δϑενεζυς, ᾿δ 4, 
Αυγ. Οορτ. Αἴπι. σ. αἰϊΐᾳφιἊς Απτὶ. Ἑά. 

ΧΧΝῚΙ]. φόβξον) -ἰ σὰ ᾽ς. 
57) 73» 77, 78, 129. Οοιρὶ. (αι. ΝΙξ: Ασπιρηὶ (οὐά. ἰφυΐ. Ασηι. 
Ἑά. -Ὁ ἰάδελ πῃ ομαγαές. πιίθοσε ΑἸεχ. ἤγόμ. σου} ἀμεενς ἐξ 
Αγχχιεηὶ Οοάά. αἰϊφυϊ!. Ατε. Εά. ἐχκγήσω) εἐκτίσὼω (Άς) γ2. ανα- 

ξησω 32. εἰς 82] εἰς α 75ς. Οεοισ. συ] α 48, 72. ϑ8ϊαν, 
Οὔτοχς. σεοζ. εἰσπορεύῃ] ἐκπορενὴ τό, 2ς, ζ2), ςς, ς7, ς8. 
Οεογᾷ. εκπορεένῆς 14. ἐχπορευσὴ 32, 53) (4 72. (πρὶ. (δῖ, 

Νίς. νεπυῶῖ, αυδῦ ἰπ Οἴξοο Ἀιεής εἰσπορεύση, ϑῖαν. Οἰἶτορ, 
Απῃ. 1. αἰϊΐᾳυς. Αγπὶ. Ἐὰ. «" ἡ]. Οεοτρς. εἰς αὐτάς} ἐπ᾽ αὖ- 
τὰς 32. εἰς αὐτὰ γς. ὅρος αὐτοὺς 110. ϑδἷᾶν. Μοίᾳ. ἧς ἰῃ πηαγρ. 

Χ. δώσω) ϑήσω 32. τ σοι το, 75: τπᾶντ. τὲς ὑπεν. σου] 

τοὺς ὑπεν. σου σαντ. 19, 108. ασάνρτας τῷ, 16, 2ς, 2, ζῳ, ς7, 

64, 73, 27) 78, 83. φυγαδ.} -Ὁ ααεϊὲ να Οορῖ. ἱπ ξιρίῖνο; 

8,αν. Οὗτος. ἱπϑερα» 8[δν. Μοίᾳ. Οεοσς. 
ΧΧΨΝ,ΙΙ. τὰς σφηκ.} παδεῆς ἰῃ πυπι. ἤπσυϊδιὶ Αὐτηεηὶ Οοάά, 

αἰ'φυϊ. Ατπι. Εά. ὥροτ. σε} ἔμπροσθεν ὑμῶν Ὑπεοάοτεῖ. ἷ, 227, 
[δὰ ὧὐ Ὗς. ἱ, τόο. ἐχδαλεῖς] ἐκϑαλῃ, Χ, τ4, τό, 18, 4, 29, ς2, 

ς᾽, (8, 9, 64, 78, 74, 78, 84, ὃς, τού, ἴ29, 130, 151, 134. Αὐξ. 
»ἱυς ἐξηγεῖ. Ασπὶ. ᾿. αἰΐφυς. Αγπι. ἙἘά. εἐχδάλω 10, 7) 83,) τόθ, 
128. Οοιηρὶ. Αἰά. Αἰεχ. Οορι. δῖαν. ἐξολοϑρεύρει᾽ ὙΠοοάοτεῖ. ἷ, 

447. τοὺς ᾿Αμοῤῥ.] ἰπ πυῃι. βηρυ αὶ δίαν. Οἴἶτορ. τὰς χ, 
3", 4], 128, 129. Οοπιρί. , 25, 3", 11, ς3, τό. τὲς Εναϊ.} 
'π υπι. δηρσυϊατὶ δῖλν. Οἴἶτορ. τοὺς Χαν.} τὸν Χαναναῖον ΤΉεο- 
ἀοτεῖ. ἰπ δἰϊυῆοπε ἱ, 222. εῤμίευσι εἰ Ολαπαπιειρα δῖαν. Οἴἶπζγορ. 
ῥισοι, Ολαπάπερος Οεοζς. τ. Χαν. καὶ τοὺς Χετΐ.) τους Χετῖ. 

καὶ τὰς Χαν. 18. τὰς Χετϊ!.) τὸν Χετίαῖον Τ Πεοάοτοϊ. 1. ς. -Ἐ καὶ 
Ιεδουσαιους γ4φ. - καὶ τοὺς Ιεδεσαιους Χ, 84, τού, 1,,,. Ἐ καὶ 
τοὺς Φερεζαιους καὶ τοὺς [εδουσαιους 1ι8ζ. Ἐ καὶ τους Φερεζ. καὶ τῆς 

Γεργεσαιὲς καὶ τοὺς ἴεδ. ης. (ορί. ἀπὸ σου] -Ἐ και Φερεζ. καὶ 

τους Γέργ. και τοὺς [εδ. 14. τό, 2ζ, ζ2,) ζ4,), ζ7) 73». 78, 1321. “Ἐ ἐλ- 
ἀσθπὶ, πΠ ᾳυοά αῦδαηΐ καὶ τοὺς Φερεζ. 10, 77) ὃς, 110. 

ΧΧΙΧ. Οὐκ] εἰ ποὺ δῖαν. Οἴἶγος. Αὐιη. 1. αἰϊΐφυθ. Αται. Ἐά, 
ὕ Ἁ - 

αὐτοὺς] -Ἑ απο προσωπου σου 145) 157 τό, 2ξ, ζ2, 4.) ζ6, ς7, 72. 
» ; δ. 6. ἢ Ἰδωα Ἶ 3) 77») 78) 120, 131. Οοπιρὶ. (δι. Νὶς. Ασπη. 1. αἰΐααθ. Ασπι. Εά. 

Ἢ ολάσδπι ἱπ ομδγαέξ. τϊηοσο ΑἸἰεχ. 
ε 

Ἔ τρὸο τροσωπῃ σὸν 3. ἐγ." 
ἱ Ν 

7 ᾿ ἃ 

αὖτ. ἕν! } ενι ἐνιαυτ. ἢς. γένηται ἐπὶ σὲ] ἐπι σὲ γένηται το, 108. 
Ἀ 

ασὲ ({ς) 572 

73) 77. 785) 131. 
α ϑίαν. Οἴἶτορ. 

τὰ 9)γ0.} ᾽ τὰ ἴ4, τό, 4ζ, 

Ἔ λτοκε, δῖαν. Οἰΐγοψ. τῆς γῆς] 

Α γίνηται Οεούς. 

(αῖ. Νῖς, 

22. 

τὸν καρ ες εἰ παριέγωπι ϑλν. Οἰἶγοσ. Ἴ. 

γ7] 
7 

Ἔ μι τς, τό, 2 Ὁ) ς2, (3) κ4, τό γ' }} 5. 
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" 
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ΒΕ ΞΞ Ὁ Δ Ο Σ. 

ΚΕΦ. ΧΧΙΠ. 

30. 31. Κατὰ μιχρὸν ἐχξαλὼ αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ, ἕως ἄν αὐξηϑῆς χαὶ χληρονομήσης τὴν γῆν. Καὶ ϑήσω ῖ 

τὰ ὑριά σου ἀπὸ τῆς ἐρυϑρᾶς ϑαλάσσης, ἕως τῆς ϑαλάσσης τῆς Φυλιςιείμ' καὶ ἀπὸ τῆς ἐρή- ὁ ᾿ 
με... (ἀν. μου, ἕως ς τῇ μεγάλου πὐταμδὶ Εὐφράτου) καὶ παραδώσω εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν τὲς ἐγχαϑημένες σα 

33. ἐν τῇ γῆ, χαὶ ἐχξαλὼ αὐτὰς ἀπὸ σᾶ. Οὐ συγκαταϑήσῃ αὐτοῖς χαὶ τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν. διαθήχην. 
33. Καὶ ἐχ ἐγχαϑήσονται ἐν τῇ γῆ σου, ἵνα μὴ ἁμαρτεῖν σε “ποιήσωσι πορός με' ἐὰν γὰρ δουλεύσης 

τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν, ὅτοι ἔσονταί σοι πρρόσχομμα. 

:. ΚΑῚ Μωυσῇ εἶπεν, ἀνάδηϑι «πρὸς τὸν Κύριον σὺ χαὶ ᾿Ααρὼν, χαὶ Ναδαθ, χαὶ ᾿Αδιοὺδ, χαὶ ἐδ- 
2. δομήκον]α τῶν πρεσδυτέρων Ἰσραὴλ, χαὶ προσχυνήσεσι μακρόϑεν τῷ Κυρίῳ, Καὶ ἐγῃεῖ Μωυ- τ 
3: σῆς μόνος “πρὸς τὸν Θεὸν, αὐτοὶ δὲ οὐχ ἐγιᾶσιν, ὁ δὲ λαὸς ὁ συναγαξήσεται μετ᾽ αὐτῶν. Εἰσ- 

ἤλνε δὲ Μωυσῆς, χαὶ διηγήσατο τῷ λαῷ ““άντα τὰ ῥήματα τοῦ Θεβ,΄ χαὶ τὰ δικαιώματα" ἀπε- «(αὶ παι» Ὁ 

χρίϑη δὲ πᾶς ὃ λαὸς φωνῇ μιᾷ, λέγον]ες, πάντας τὸς λύγες, ὃς ἐλάλησε Κύριος εἰποιήσομεν χαὶ ἄμε καὶ ἹῈ 

4. ἀχεσόμεϑα. Καὶ ἔγραψε Μωυσῆς πάντα τὰ ῥήματα Κυρίον. ᾿Ορϑρίσας δὲ Μωυσῆς τὸ πρωΐ, φικι 77’ 

5. ὠῳχοδόμησε ϑυσιαςήριον ὑπὸ τὸ ὕρος, χαὶ δώδεκα λίϑους εἰς τὰς δώδεκα φυλᾶς τῇ ᾿Ισραῆλ. Καὶ 

ἐξαπέςειλε τοὺς νεανίσχους τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, χαὶ ἀνήνεγχαν ὁλοχαυτώματα, χαὶ ἔϑυσαν ϑυσίαν 
6. σωτηρίου τῷ Θεῷ μοσχάρια. Λαξὼν δὲ Μωυσῆς τὸ ἥμισυ τοῦ αἵματος, ἐνέχεεν εἰς χρατῆρας" 

ΧΧΧ. Κατὰ) μὰ μεκκένα σορ. μικρὸν) μικρὸν μικρὸν Χ, 11. ἐγίμεν Μ. μέν.) ἐγίμεις συ μεν. 128. Μ. μέν. ἐγῇεῖ Οτὶρ. ἱ, 
ι8, το, 29, 43» ςς, (9, ὅᾳ, 71, 74. 74» γ)6, 83, 84, ὃς, τοϑ, 128, ἴ29, 410, (τὰ αἰϊοὶ υἱ Ναῖ. πρὸς τὸν Θ.}) σά Ῥονεῖαιπι Ἄυζ. α Α.αδδ. 3. 

110, 134. (πυρί. ΑΙά. Αἰεχ. Οοοῖζ. Απτὶι. ᾿. αἰϊΐᾳφυς. Απτ. Ἐά. ἐγ[οῦσιν] εγίσουσιν ἐς. ὁ δὲ λ. ἀ] . αὶ (ἢς) 2ς, (4. οὐδὲ λ 
άτγυαν (τακνπι βάτυν δἰδν. απὸ σοῦ] α 7. αἷπ ὕπο ΐοοο, ιοό. εἰ ῥορωΐκ: πη δῖλν. Μοίᾳ. εἼ δορωΐκ; φμὶ ἐαμε ἐλ κοι βὰν. 

{εὰ ᾿αῦεῖ ἴῃ αἰΐο, Αὐυξ. ἕως) σπως 29. καὶ τως (6. αὐξη- Οἴσος. συναναδήσετα!) ἀναθησ. γ2. αἰεπάα! δἷαν. Μοίη. 

8ης} αὐξησεις 82. «ται βέϊεοπείαὶ εἰ ἐποίσει, Αὐρ. χληρονομή- ΠΙ. Εἰσηλϑὲε δὶ} ηλϑὲν δὲ 18, )ς. κα δὲ Οεο. 6, ἐκενφυὶ 

σις] χληροομησεις τό, 18, ᾽ς, τοό. ἀστεαση Αὐρ. Ατπι. 1. δἰΐᾳυο. Αππη. Ἑά. καὶ διηγήσ.] χὰ καὶ Οορι. τῷ 

ΧΧΧΙ. σον 1] «οὐνάν Θεοῖς. σα ἀπὸ--τῆς Φυλ.) , με- λαῷ] α {4 τὰ ῥήμ.} τα ϑικαιωμαῖα 10. τὰ ῥήμ. τοῦ Θ. 
οἵ εἰ φυῖ ἢὶς ἱπιεήδοεης ς 3. τῆς ἐρυϑρ. ϑαλ.} ϑαλ. ἐρνϑρ. 1.» καὶ] 72. σε νεγόα δεὶ κε Οεοῖς. τὰ δικ.} πανῖα τὰ δικ. 
ς8, 72. τῆς ϑαλ. τῆς ἐρυθρ. )ς. ϑαλ. ι'--ϑαλ. 25] α αἰϊεσῃισ. εις. Αταῦ. 2. Ασπι. ι. αἰΐᾳυς. Ατπὶ. ἕἘὰά. ταρηματα ΄ι9θ.« με 
εἰ αι ἰὸς ἰαϊεεοεης, δά υρρίενῖ ἰωρεᾶ γεςεπίοε πυβῆιϑ, 131. λόβ-ὀ Αγδ. 2. Οδοζ. ἀδπικρ. δὲ] , δὲ Ογν. ΑἹ. ἱ, βατῖε ἐδουπάα, 356. 
ἀεπὶ 14) τό, 29, ς2, 71. )Ὡ6. ἴως 1] καὶ ἐως 30, )ς, 130. ὕγα- δίαλν. Οἴἶτος. Θεοῖς. πῃ. 1. αβᾳυε. Ασῃ. Ἐά. σᾶς} α {4. 
τς καὶ ἴῃ σπγαγδᾶ,, πιίποεε Δῖεχ τῆς ϑαλ.). Οεοῖσ. τῆς ὁ λαὸς] α ὁ Ογε. ΑΙ. Ἰ. ς. φωνὴ μιᾷ} μια Φ. ς3, γς. Ὅλ. Νὶς. 
Φυλ.] , τῆς ςς. τῶν Φυλ. 12. της Φιλ. ςς, )ς. Οοπρ, »ώ-ὀ Φφ. μεγάλη τς, ςς. Ογτ. ΑἹ].]. ς. ϑ8ιδν. Οἴτοζ. σοι. ποιήσ. 
δα Οορι. ῥά λα Οὐ. ἕως 2] καὶ τως 129. Οὐρὶ. καὶ ἀκώφ.} τοιησωμὲν καὶ ἀχουσωμὲν )5. «οιησωμεν και ἀχουσομεν 

.,Ὁ΄ σὰ μεγ. τς. Ἐδφρ.} τοῦ π. τὰ μεγ. Ἐνφρ. ΝΊΙ, Χ, τῷ, τς» τό, 18,19, (Πς) 18, 134. τροιησ. καὶ εἰσακασομεν 71) 76. ποιησ. καὶ ἀκβομέν 
ἃς, λὺν 30, 44), 64. 73ν 74, 74ν 77. 78, 83, ὃς, τού, τοῦ, 130, 131, (ἔς) γ2. δαδίεμεν: εἰ ζδείονα: ΑπΌ. 1, 3. “μείοσιμ: οἰ νιογενι ζετο 

114. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἷεχ. (δι. Νὶς. δίαν. ΑπρῃεἼεὶ (οὐ. Αἰϊαυ. δι: "ΠῚ Απμο. 3. ΄"΄ἦἣ 
Απῇ. ἘΔ. τοὺ μέγ. τ΄. του Ἐνφρ. γ3. α μεγάλου ς, ςΒ. τὰς τὼ βήμ.} κε «τόσα Οδοτς. Κυρίου) του Κυρ. 30, 130. 
χεῖρ.) α τὰς 18, 30, 129. ΑἸεχ. ὑμῶν} σον 29, 745) 84, τοῦ, ες τὰ Θιον γ8. α Οοπιρί. δὶ} , Οοοις. Μωυσ. τὸ 
128, 114. (ορί. ἐν τῷ γ8] ἐπι τῆς γης 128. ἐγ Απῃ. ι. πρ.} Μ. τὼ πῇ. 82, 7ζ. τω τῷ. Μ. 81. α Μωυσ. Αγαδ. 2. 
αἴϊφυε. Ατιτ. Ἑά. αὐτὼς] ἐδίααε (Βς) δίαν. Οὗτος. ἐοἶπὸ σ8)}) ὑπὸ] ἐπι τ4, τό, )ς. Οντ. ΑἸ. ἱ, ρασῖε ῥεΐπιδ, 623. ἱ, ρατῖς “δουηάλ, 
ἐγαντιον σου 32. «4 7αεὸε νοβνέια Οεοῖς. 4216. εἰς γι. καὶ δώδ.) καὶ ἐγησε ϑωδ. γς. καὶ ϑιδωκε (ἢς) 7. 

ΧΧΧΙΙ. Οὐ] ὦ“ “πὶ προ Απτη τ. οἱ καρ Αὐτηδηὶ (οάϊοει τεϊϊηυ. 4’ ρβολεὶ ἐπ εἰΐο ἀιυοράεεία Αταῦ. 31. κᾳ καὶ Ατχαῦ. 1. 4. λίϑονς] 

Ἄτην. Εα. συγκαταδήσῳ) συγκαϑηση τς, 11.0.0 σνγκαϑῳ Ἃἰγησω 14, τό, 18, 19, 25, 30, 32, 42, 54. 73ν 78) 108, 130, 131. 
Οουνρ!. αὐτοῖς καὶ} α Οεοζ. ἐσ ἐλ], εἰ δᾶν. Μοῷ. τος Ὡι. Νὶς. Ασηι. :. αἰΐᾳυἊς. Αππῃ. Ἑά. Ἰσρ.---Ἶσρ. ἰῃ οοπι. ς] 

ϑεοῖς] α τοῖς, ἰδ πεθεῖ σαν ἀεὶ, δίαν, Μοίᾳ. διαϑήκην} 5 ϑ3η.- ὀ ἠ ,,ἰεπιίτ. εἴ αὐ ἰἰ5 ἰπτετήςεηῖ 72. 
σεις διαθ. το, 1ο8. (οπιρί. διαβηκη γ6. πρὰ ραεὶτατὶε ραῆκια Νν. ἰξαπίς.) ἀπέγειλε ας. -Ἡ Με Οεονρ. δνήνεγκαν ἢ 
διαν. ἀνηῆνεγκεν {Π], 18. αἰγήνεγκαν ἱπ οἰιαγδές, πηίποτε Αἰ. ἴἔἴϑυσαν) 

ΧΧΧΊἸ. ἐκ ἐγκαϑήσονται] ουκ ἐγκαϑησωνται ςς. οὐχ εγκα- ιϑυσὶν ΠΠ]. ἔϑνσαν ἱπ «ἰατρός. πλίποτε ΑἸεχ. α Ογτε. ΑἹ. ἱ, ρᾶπε 
ϑισονῖαι .2. κ« σνγκαϊαθησονῖαι 20, 74, 84, τού, 124. ΑΔ. συ] μείπιδ, 643, (δὰ μαδεῖ αἰ. ϑυσ. σωΐηρ.] σωΐηρ. ϑυσ. Ογε. ΑἹ. νἱ, 
α 73. ἀμαρτιν} ἀμαρτανειν 29, ς3, 46, 119. ῳήννι. ΑΙΔ. ραπε ρῥεϊπιδ, 41ς,) ἰδὲ αἱϊοὶ υἱ Αι. ϑυσίαν) « 5). ,πενϊβειϊα 
δίαν. Μοίᾳ. τρός με) προς σε (ἢ) 18. γὰρ} δὲ τιοό. Αγαῦ. τ. 2. Οεογς. Ασπι. :. δἰϊΐᾳυς. Αγπι. ἘΔ. υἱηνἦος (ορί. Αγ. 3. 
α εις. δϑουλεύσης} δουλεύσεις ς, το6. δουλευση 72. αὐ. σωτηρίου) α 73. {πἰμεὶς Οορῖ. Ατβῦ. 3. τῷ Θιῶ] τὼ Κυριω 
τῶν) -ἰ διαθηχὴν 128. ὅτοι ἴσ. σοι] ἐσ. σοι οὐτοι 31. αὐΐοιισ. ὙἼ]1, ς8, 72, )6, 82. Κυρίῳ τῷ Θιῶ ΑΙα, Ογτν. Αἰ. ἱ, Ραπε ἐδουπάα, 
σοι Χ, γ1. ἐἀὲὶ ἐτκμ ἐμπε ἰς Θεοῖς. πρόσκομμα) εἰς προσχ. 32. 4106. δϊαν. Ἅ“Δπρὲν νρομὶε δ εὶ Αταδῦ. :. 2. μοσχάρια) αὶ ως Γ(ορῖ. 

δεν. Μοίᾳ. Απιη. -. αἰϊΐΐφυε. ἅπιὶ. Ἑά. ΑἴὉ. 3. α Αι. ᾿:. 2. ἰῶω 
ΝΙ. Λαδὼν δὶ] καὶ λαξων γ,. εἰ εερὶ’ ΑτλΌ. 3. Μωυσ.} 

Ι. Καὶ Μωιση) καὶ τὼ Μ. 29. ΑΙά. Μωῖ αμίενι δἷαν. Οὗτοζσ.0 ΟΜ. τό, 2ς) ς7, 73. 8. κα 72. τὸ ἡμ.} α τὸ 784. τοῦ 

ον. γ͵7) ἧὅπεν)  ϑωπίακε συστὰν ἀτίςυϊο Αταθ. 2. ἰτόγ)κΚύρ.} τὸν Θεὸν ςς. αἷμ. τ"--τῷ αἷμ. 25} α εἴτεγιπγα εἴ φυαε ἰἷς ἰητειήδοεηι ς4) )ς. ἐνέ- 
μὲ 14, τό, 2ς, 30, ς2,) 54, 57, 76, 77. 78, 82, 83» 85. 131. (δῖ. Νίς. χεῖν) ἔχειν 78. προσέχειν 717 72. “ὦ ἐϊκά Αταῦ. τ. 2. α Ατγαῦ. 3. 

ὥς φυοηυςε, (δὰ πιλπὺ τεςεπίου (υρεδίςτρῆι Κυριον, 130. α τὸν Χ, εἰς χρατηρας] ἔπι τὸ ϑυσιαξηριον 72. ρος τὸ ϑυσιαζηριον 71. εἰς 
2 ς,) 18, το, (3, (6, ς8, 9, ὅ, 7.4. 73, τού, τοϑ, 129, 134- Οορί. χρατηρα 1Π, ΝΙ], Χ, τῷ, τό, 18, 195) 2» 29, 30, 32) (2) 43, 45, (6, :“ 

᾿ . ΑΔ. Αἴἰεχ. Ῥμΐο ἱ, 462. «πομίεσι Ασδὺ. 2. Ναδὰδ) Ναδαμμ ζςο, ὅᾳ 73. 74. 77» 78) 82, 84, ὃς, τού, τοβ, 181, 114. Οοαιρὶ. 
ἐνεῖθ. Ναϑακ 1290. Ναῤαά Απτ. ι. ᾿Αδιοῦδ] Αδιωῳ9 γ8. Α- ΑΙΑ4. (δε. Νίς. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, μεῖς ἐδουπάλ, 126. Ευκῆγτῃ. ἐπ ΜάδιΝ. ἱ, 

, διαδ ςς.« Αὔθιδουθ 18. ἐξϑομ.} -Ἐ οἱγὶ Ατπιεηὶ Οοάά. αἰϊφυὶ. ἴοῖς. Αὐρ. Απιδγοῇαίξ. (ορί. Αγαθ. 1. 2. 3. δίαν. Οἶτοξ. εἷς τὸν 
Ασ. Ἑὰ. τῶν πρισξϑιῖ.) τῆς γερουσίας ῬΗΐο 1. ς. τῶν υἱῶν 29. κρατῆρα Ογτ. ΑἹ. νἱ, ματῦς ρώπιδ, 24. εἰ ἧς Ευῆγπι. 'ἰπ ὑπο ἰοζα. 
Ἀζωῦ. :. μακρόϑιν] ἀπὸ μαχροῦ. 32. τῷ Κυρίῳ} α ς8. πιλγρο εἰς χερνιδα (ῆς, ἰερ. χερνιδα) ςό. ΕΡΟῚ ἐν προϑυμασιν ἴῃ 

3 ὦ 



Ἐ { Ὁ Δ. Ο Σ. 

ΚΕΦ. ΧΧΙν, 

τὸ δὲ ἥμισυ τῇ αἵματος πιροσέχεε πρὸς τὸ ϑυσιαςήριον, Καὶ λαξὼν τὸ βιξλίον τῆς διαϑήχης, 
ἀνέγνω εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαᾶ" χαὶ εἶπαν, πιάντα ὅσα ἐλάλησε Κύριος, ποιήσομεν χαὶ ἀχουσόμεβα. 
“Λαξὼν δὲ Μωυσῆς τὸ αἷμα, χατεσχέδασε τῇ λαδ, καὶ εἶπεν, ἰδὲ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης, ἧς διέ- 

ϑέετο Κύριος πρὸς ὑμᾶς ππερὶ σάντων τῶν λόγων τότων. Καὶ ἄνέξη Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρῶν, γκαὶ 

Ναδαδ, χαὶ ᾿Αδιοὺδ, χαὶ ἑδδομήχοντα τῆς γερουσίας ᾿Ισραήλ. 
ςς.,.,..."» Ν ΄ “-" ε ἡ ς 

Καὶ εἶδον τὸν τόπον 8 εἰςῆχει ὁ 

Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ τὰ ὑπὸ τὰς πόδας αὐτῇ ὡσεὶ ἔργον πλίνθου σαπφείρου, χαὶ ὥσπερ εἶδος 

ςερεώματος φτοῦ ϑρανοῦ τῇ χαϑαριότητι. 

χαὶ ὥφθϑησαν ἐν τῷ τόπῳ τῇ Θεβ, χαὶ ἔφαγον χαὶ ἔπιον. 
ξηϑι πρός με εἰς τὸ ὅρος, χαὶ ἴσθι ἐχεῖ" χαὶ δώσω σοι τὰ σπυξία τὰ λίϑινα, «τὸν γόμον χαὶ τὰς 

Καὶ ἀναςὰς Μωυσῆς χαὶ ᾿Ιησδς ὁ «“ἀρεφηχὼς αὐτῷ, ἐγτολᾶς, ἃς ἔγραψα γομοϑετῆσαι αὐτοῖς. 

φ φ᾿ Ν, 3 3 

Καὶ τῶν ἐπιλέχτων τοῦ Ἰσραὴλ ἃ διεφώνησεν ἐδὲ εἷς" 

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ανά- 

» 7 3 » φρο ἰδὲ ᾿ς ρῷ 7 ΨὮ ε 7 δι “’ο»» Σ 7 

ἀνέδησαν εἰς τὸ ὁρος τοῦ Θεξ, Καὶ τοῖς πρεσξυτέροις εἰπαν, ἡσυχάζετε αὐτϑ, ἕως ἄναςρέψωμεν 
κι ε ὦ Ν ὙἘ ΧΣ) Δ, ΝᾺ, Σ)Σ» ιε» 2. Ζ΄ ΄ » 

πρὸς ὑμᾶς" καὶ ἰδοὺ ᾿Ααρὼν χαὶ Ὧρ μεδ᾽ ὑμῶν' ἐάν τινι συμξῆ χρίσις, προσπορευέσϑθωσαν αὐ- 
τοῖς. Καὶ ἀνέξη Μωυσῆς χαὶ Ἰησοῦς εἰς τὸ ὅρος" χαὶ ἐχάλυψεν ἡ γεφέλη τὸ ὅρος. Καὶ χατέ-- 

δὴ ἡ δόξα τῇ Θεοῦ ἐπὶ τὸ ὅρος τὸ Σινᾶ, χαὶ ἐχάλυψεν αὐτὸ ἡ γεφέλη Ἐξ ἡμέρας" χαὶ ἐχάλεσε 

ἸΚύριος! τὸν Μωυσῆν τῇ ἡμέρα τῇ ἐδδόμη ἐχ μέσου τῆς γεφέλης. Τὸ δὲ εἶδος τῆς ϑόξης Κυρίου, 

ΕΧΌΙ 110. ΠΙΑΓΡῸ ἐϑηχὲν ἐν τοροθυμασιν ὃς. ΕΠ Ααυϊΐα. ΠΒιαθεῖ εἰς 
χρατῆρας 1π σδαγδῶ,.. υΐποχε ΑἸεχ. τὸ δὲ ἥμ.} καὶ Τὸ ἡμ- 71) 72. 

ἐἰ ῥᾳτγίενι γε ίφσμαν Ἄυρ. τοῦ αἵ. 2] α 83, τοῦδ. Αἱά. ῬΒΠο :, 

498. προδέχεε] ἐπέχεεν 72.) 75. κατέχειν 71. τροσέχυσε 14) 
τό, ς2, 545) 57» 73ν 78. (δῖ. Νῖς. επεέχμσεν 32. πρὸς τὸ ϑυ- 
σιας.} ἐπι το ϑυσιας. 30, 32, ς3, 84. ΟΟπρΡΙ. ἥἤς εχ οοπτ. {εά υἱ 
Μαῖ. ῥυΐπιο, ς6. εἰς χρατηοᾶς 72. εἰς χρατηρᾶὰ 71. 

ΨΙ1. Καὶ λαξ.} λαξ. δὲ 32, γ6. εἶπαν] εἰπὸν ς᾽, 3. 78ι 

εἶπεν Οοτορὶ. ΑΙδΌ. 1.2. ἢς εχ ςαῖτ. {εὐ εἶπαν ρχίπιο, 6. εἶπεν 
ὙΓΒοοάοτγεί. ἢ], 488, (εὰ ἀπεκρίνατο ἴ, 118... ποαῦΐα ὅσα] ἱπ πυπ|. 
πηρυϊλή ΓΟ οὐά. αυϊάλαι Αττηεηί. ἐλάλησε] εἰπὲν 30, 83, 130. 
ΟΙγῦ. ν, 378. 104. Ῥεῖ, 4ς7). Ογε. Α]. 1, Ῥαγῖβ ὑσῖπια, 63. ΤΠεοάο- 
γεῖ. ΠΠ᾿: ςς. Θεός. Κύριος] ὁ Κύρ. γε. ΑἹ. ἱ, γαπς ἐξουπάα, 326. 
ᾧ Θεὸς ΟἰγγΥ, χί, 368, (εὰ υἱ Ψαϊ. 410]. Κύρ. ὁ Θεὸς Ογε. ΑΙ. 1, 

Ῥδσίε ῥεῖα, 63. Ὑπεοάοτεῖ. 1, 118ς. Κύρ. ὁ Θεὸς σου Ογτ. ΑἹ. 
Ρατῖς ὈΙΠιᾶ, τς7, 682. ἴϊ), 40. Κύρ. ὁ Θεὸς ἡμῶν Ὑεοάοτεϊ, 1} 
488. τσοιήσομ.} ποιγσωμ. 71) 130. ποιήσ. καὶ ἄκουςσ.] 
αχουσ. χαὶ ποιησ. ΝἼ], 30. Ατπχεηὶ ( οὐά, αἰϊᾳυ!. ἤς τηᾶγρο ῥυὶ πιὰ 

τϑτνι, 130. ἀκεσόμ.} ἀκουσωμεὲν 7ςξ. ακχουσομεν τό. 
ΝΠ. Δαξ. δὲ} , δὲ Θεοῦ. Μωυσ.] ο Μ. 73. κατεσ- 

κιίδασε ἐραντισεν αὐτοὺς ἔκ του αιμᾶτος τοῦ ἐν τω κρατῆρι κατεσκε- 
δασε (ἄς) ς3. Πορεῖ ολάσιη, ργβεπιο τουτ᾽ ἐςὶν, Τηᾶγεο τό. τὰ 

λαου] τω λαω 72. ἰδοὺ. Δ (σεοζρ, 

τοῦτο ς3,) 129. Θεοῦ. Ἄστη. 1. δῆϊᾳυε.. Ἄττῃ, Ἐπ. ρυβθοπηϊτεῖς ἰάθη 

Ἀ ᾿ .. 

το αἷμα) ὈΙΓΘΥΠΠΠΐξ 

Ἔχ οοττ. τό. διέθετο] εἐνετειίλᾶτο 71. Κύρ. ταρὸς ὑμ.] ωρος 

υμ. ο Θεὸς καὶ 7:. λα τῳρὸς ὑμ. ΑΥΔΌ. 3. 
τωνὶ α ἴσεοῖσ. Αγτῃ. 1. 

ΙΧ. αδνέξη] αἰζεπάενππέ Ἄττῃ. 1. αἰἴαυς. πη. Ἑά. 

Ναδαχ 11. Ναῤαά Ἄττῃ. 1. ἑξδομ.} -ἘὉ Ἑ ανᾶρες γ1. 
γέρουσ.) των τορισδυτερων ΨΩ ΣΧ τὰ, τς, τό, 18, τῷ, 4.) 30, 40, 22, 

52) 53.» 54» 56, 57) 59» 642 73, 74» 70, 77) 78, 83, ὃς, τοῦ, τοϑ, 
28, 110, 114- Οομρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (δι. Νῖςο. Ευΐ. ἢ, 24ς. Αυρ. 

ξαν. Απῃ. 1. Δ|406. Ασπι. Ἑά. 

περι} ἐπι 32. ταν- 

Ναδαξ] 

τῆς 

ῆς, {δὰ {ιργαίςτρι. γερουσίας Ῥεῖ» 

τα λῶν, 111. ἽἼσρ.] τῶν υἱῶν ἴσρ. ἢς. του Ισρ. Ἑυΐ. 1. ς. 

Χ, εἶδον] ιδὸν ς-ς, 82, 129. (Γοπιρὶ. ΑἸΪεχ. 

:18, εἰσῆχει}] ἜΊΧΝΙ, Χ, τΏώ. τό, 18, 2) 32, ζ2, ζ3,) ζ4, τό, 

ξ7ν 59, 64) 73» 74» 6. »»,κ γ)8, 82, 4, 1οῦ, 128, τε11τ, 124. ΑἸά, 

ΑΙοχ. (ας. Νίς. ταῦ. 3. σδοῦρ. -Ἐ ἠδὲ ἴῃ ἀποῦι5 ἸοςΪ5, (δε ἤθη 

ἐγηχεν Ευΐ, 1, 4ης. ὁ Θεὸς] Ζορνιίνμς ἔδεμς 

εἰδοσὰν 19, 1τοϑ, 

π᾿ Δ[ϊο, Αυς. 

Ατδῦ. 3. τοὺ Ἰσρ.] κα τῷ τοϑ. Εὐΐ. 1. ς. γτ. ΑἹ, 1, ρατῖς ΡγΠΊΩ, 

481. Ἰσρ.--- σρ. ἴῃ σοπ}. 11} αὶ αἰϊοσιῖγ. εἰ 4165 115 Ἰητε]ασεηῖ 
. .Ἶ ᾿᾿ ε ᾽ . 

81. καὶ τὰ ὑπὸ τοὺς αόδ.} τα δὲ ὑ. τ. τα. ΡΗΪΟ .), 419. εἰ με 

αὐτοῦ] Τεὶ Ἡϊετ. 
- 

πλίνθου] λιϑου 1Ὁ, ζ2. 58. ζ0. 71} 72, 

2εάϊδω: Ἡ)ετ. ὡσεὶ ἔργ.} ἔργ. ὡσεὶ Ογγ. 

ΑἹ, ἱ, ραζο Τεουηάλ, 332. 

28. ἤς εχ οοιτ. δὰ ὑσίπιο τλινϑου, 134. 

εχ φοπγηεσηίασίο μᾶς. 334 ἰερ δ παλίνϑου) ΡΠΪΟ ἱ, 410. 

ρου] σαπφειρος 29, 5» τύ, 74) 847 τού, 118, 1205) 134. 

(ςἡ ἔωρετ , {ιργαίςγρε. υ, ΜΠ. Ργρπητς ἀνμήγαεὶ: Οεογρ. 

ὥσπερ εἶδος} χαὶ ὥσπερ ἔργον καὶ Ογτ. ΑἹ, 1. ς. [δά υἱ Ναῖ 410]. καὶ 

ὡς ὧν εἶδ. ῬΏΣο ἱ, 410. κα καὶ Οεογς. 

ῇς φυοαιο, ({εἀ ν]άξτυγ 
ζ 

σαπφει- 

σαπφειροι, 

καὶ! 

΄ 

ςερεώματος] ςερεωματι 

ιοό. τοῦ δρ.] α τοῦ τού, 118, 128. καϑαριότητι] χαϑαροτηῖι 

τό, 18, 329 ς3,), 579 595) 715. 74. 8.4. 1ού, 130, 134. ΑΙεχ. Ογτε, ΑΙ. 

Ἰ. ς. 1εἀ 410] υὐ ας. καϑαρωτητι 75. 

ΧΙ. τῶν ἐπιλέκτων] τῶν ἐχλεχτὼν 14. «4 μἰεῶ!ίς 8ϊλν. Μοίῃ. 
εχ (ἰός Ατταθηὶ Οοάά, δἰ! αι. 5 διεφ. οὐδὲ εἷς] οὐ συνεφωνησεν 
ουδὲ εἰς ς. καὶ διεφώνησαν Ἰπῆπιυαι ῬΗΐο ἴῃ Οαῖ. ΝΊς. 1, 829. Ιάξη) 
Παθοῖ ἴῃ οχρ !σατίομθ, ὡς πάντων σώων διατηρηθέντων. 1014. πεφιξ 

2εέγάδικε ἐδ ἀπις, πέφμε ρεγ ἀμ (ἃς) Οορῖ. πο ρου πες ΑΥδθ. 
1. 2. πμοη βεγΠ! πὶ ἐκ ἐς Αταὺ. 3. ποὺ (ρῥοπάϊμὶ! ππῆς εχ ἐὶς ὅγτ. 
οὐδὲ εἷς] οὐδὲ τις ς4. οὐδεὶς 14, τό, ς, τό, 111. (αἴ, Νῖς. συν. 
ΑΙ. 1, ματα 1ουπάα, 322. ὥς ρῥγπιο, [δὰ οὐδὲ εἰς Ἔχ σοττ. 6. 
118. καὶ ὡφ5.} α καὶ δίαν. Οἴτορ. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε) καὶ εἰπὲν δὲ το. εἰπε δὲ 18. Κύριος] ὁ 

Κύρ. Ογτ. ΑἹ. 1, Ρατῖα {δοιηάα, 333. πρός μὲ] α Οτΐρ. 1,242. 
ΑΥΌ. 1. 2. καὶ ἴσϑι ἐχεῖ]) καὶ ςηϑι χει 327γ.61. -Ἐ ἕως ἂν εἴπω 

σοι τ8. κ ϑόνεπιβ ἴῃ Οος. Νῖς. ἱ, 810, 831. τὰ τυξ.}] , τὰ 
τοι τὸν νόμον] τοῦ νομοῦ 53. καὶ τὸν νοια. 1) ς8. ΑἸϑδ. 1. 2. 
Ατῇ. 1. αἱΐφυθ Ατη. Εαὰ. ἐντολὰς] πλάκας Ογγ. Α1.1.ς. ΕΠ 
[οτίλῃ γε Ἰαιοστπι Ἰπτεγργεῖι πη γα οοτγίηη, εἰ δὰ τὰ πυξίᾳ γοίογθηῃ τη, 
νομοϑετ.} μ' ἐὰ ποία Καείας Αναὺ. 8. αὐτοῖς] -Ἑ Πα Οορι. 

ΧΙΠ. Ἰησοῦς] [Ιησ- ο του Νανι ᾽ς. Ἴησ. ὁ παρες. αὐτὸ} ὁ 
ὥαρες. αἀντὼ ἴησ. τι8. 70] νιϊπῆδον εἴμε Ατατῃ. 1. αἴΐαᾳυε. Ατη". ΕΔ, 
ἘΧΡΙΠΠΊΟΕΓΕ ν]άεῖν ΑΥΠΊΕΠτ5 8]105 ᾿ητογργεῖες Οσαςος. 

αθεις 

ἀνίξησαν] 

52) ς4) ξ7) 
ζ0,) 045) 73, 74,779, 78. 84) τοῦ, 131, 134. ΑἸά. Αἷοχ. (αἱ. ΝΙς. 

ΧΙΝ. εἶπαν εἶπον ιξ5).37) 7557 77: ΟΟΠΡΙ. εἰπὲν ΨΗ, τό, 18, 

2.) 32, 52, ζῷ, ζ7, ζ0, 64.) 735) 74.» 84, τοῦ, 131), 114. ΑΪά, Αἴξοχ, 

(αἱ. Νὶς. Οορί. Αχαρ. 1. 2. 3. Αστῃ, ι. αἰϊΐαυς. Ασα. Ἐά. 

χάζετε αὐτοῦ] ἡσυχατᾶτε αὐτου 

(ορῖ. ἄναςρέ μεν] ἂν ἀναςρεψομεν τύ, ΤᾺ 

40, 111. 

ζό, 118. ( ομρὶ. ἔζζξς ἀμί ϑἴαν. Οἴἶτος, 
᾽ Ἧ“ Ἅ ΄ 

Ααρων] οι νιοι Ααρ. ς3. Ωρ] Ζων (ορτ. 

δῇ δι γ ἊΝ 
αἰτεῖ δἷαν. Οἤγορσ. εἰς] ἐχι Ι 4. τό, Ι ὅς 2 ζ) 20, 3, 

ε 

συν: 
»»»» 

7 , 7 ΓῚ .' - ΓῚ - 

75’ “1α{ε “ίῶ δΓ ΓΙΜῸΟῚΪΓΕΙ͂Ν (ἢς) 

Ν᾿; οὖτϊε (ὐρούσ, 

αν ΝΥΝ γεοε Ἰωμ ἼΟ “-“» ῷ τοῦ ΎΎ ξΥ ΞΡΡῚ, ἘᾺΝ Ἂ ᾿ “ῳ “« 
ως ἀφ βέψω, “Ὁ. ὁ ῳφὋ ,) 459 Ὁ 4. ων. Ων ἐπ ἐς βείψωμ.». 27» ζ, 

Ἦν" ΝἽ ΠῚ Ἂν, - .᾿ . 

καί ἰσοῦ}) α ἰσοὺ ζ3. 

ἐαν] εἰ “' Ἀταῦ, 
ΟΥΡΞ ἀν Ὁ ϑ . "Ἴ 7 Κβν , ». Ατ. 1. αἰαιθ. Αττη. Εα. τινι συμξη χρισ.] τισι σ΄. κρ ᾿ " (ρ. Ἵ 

ἠδ δε δὰ τ πα ϑις ᾿ αἰημοά Ἄτιη. τ. αἰ ααα. Δῆπι. Ἑά. 
“ δἴἷ.: 

τ ορευεσ "Δ τ ὍΝ} 
απορένεσν. Τ].)" ἐἑ »ν ἐς 

, Ο --ροϊσποεευίς 5. 1 προοπορευςσϑ. τοῦ ἘΞῈ 
“ ποξένεσ 4... αροπορῤένέσῳ. ῦ. μοὶ τ 

δ, 

116. ΑΥ̓ΤῚ. Ἐάώ, 
᾿] 

ἌΤΙ: ἢ. μὲς 
Γ΄ ἃ "Ὁ 5 Ὶ ᾿Ν 

Καὶ ἀνξθυ }] αὶ χαὶ ὕὐεοῦζρ. ἊΝ. 

ἔν 10, 18. τὸ ἃς... 36. 

Ἁ 1 Υ 

χαὶ ἴησ.] κἉ ἃ, ἀὰ 

3,»γ) 52}γΚ 697» ςὃ, ζ0» 6.4, 719) 729 745» 77, γ8, 

84. δὲ. 8, τοῦ, τόῦ; θὲ 116, 121, ὄζὰ,.13.2. (οπΊΏ]. ΑΙά. Αἴδκ. 

(ὐλι. Νις. Απργ. Ἄγαρ. τ. 2. δῖαν. σσεοῦσ, Ασπη. 1. δἰσυθ. Ασῃ. Εά. 

α 4ιοαι6, {εἀ Παδεὶ ἴῃ αἰϊα ποης “" [είι5 Νανε.... οὐπὶ Μονΐδ ΔΡραγες, 

οἱ οὐπὶ ᾿ἰἶο αἰσοης ἴῃ πιοηϊςπ),᾽᾽) Δι ἡ νεῷ.} κἡ 11, «8, γι. 52 Δ} ἀι «εἰ κδιῖ ἐλ " ᾿] ὅν," ί Ὁ. ᾺΔ ] ᾽ ν᾽ ᾽ Ἷ ἴς 4: 

Ἢ ψ, " ι "" ῶ ἦ -.. . ᾽ 

ΑἴΔ5. 3. τοῦρ, τ΄ ---τὸ ὑρ. 2 Ἰ, αἰτογυῖ.εῖ 4185 115 ᾿πτοτ]σδηζ γό. 
γ1) κ᾿ Μὰ πρῶ, πεν κ᾿ “4 ἐν Δα Ά . »: ΧΝ]. τοῦ Θεὸν] α του τιοό. Κυριου 73. ΑπλΌγ. τὸ Σιγα 

᾿ “" Ν » Ἁ ε 

τὰ διναι ) δ. κ τὸ 0.5, τοῦ, 1285 12... ΑΙΘΧ, αὐτὸ ἢ νεῷ.}] αὖυ- 

τὸν ἢ νεῷ. 147. τό, 23») 53) 73) 779 789 131. (ὑδῖ. Νῖς. 
(ἢς) 122. 

ν ΜΝ ΣΑΙ Ἂ δὶ ζ 1) Γ ἡμέρ. εξ τού. Κυρ. τον Μ.] αυτον Κυρ. δ Ἃ 

Ναῖ. {οὰ ἴῃ ςδΠαγδῶ. 

αυτὼ ἡ νεῷ. 

»Ιογἑδγη ππδει σεοῦσ. 

τον 11], 
“-- ε 

“ἥ ! [1 ΤΎ Ἵ " “- ΤῊ γμ..] ἐν Τῇ γμ. 7. 

- “ν» ε ͵ 
ἡ νεῷ. το ορος ὕζ. ἐῷ γι,ξὸ ] 

5 ΕῚ 3.) 
ζ ἱ “ον 

: ἢαῦθεῖ υἱ 

αιοδά τὸν ΤΠ] ΠΟΓῈ, ΔΙςχ. 

μ»"ἢ 7- 



᾿Ὶ 

Ε, {) 

ΚΕΦ. ΧΧΙΝ. 

ὭΣ, ". 

εν “᾿ ζ΄ Σ) Νν “Ὁ “. ͵᾿Γ, 3 ΄. ρ, ε΄ 2: ΄ι. 
18. ὡσει 'ὺυρ Φλεγον ἐπι τῆς χΧορυφὴς τῷ ὁροῦς ἐναντίον τῶν υἱων Ἰσραὴλ. 

ΚΕ Φό. 

ΧΧΝ. 

“τ 

Σ. Ζι 

, 1, ἂν Ἀπουγαι. ἃρ. Αὐρ. Οοοες. 

͵ τ ἀἰεόκι 

Ο Δ ὃ Σ. 

Καὶ εἰσῆλθε Μωυσῆς 

εἰς τὸ μέσον τῆς νεφέλης, χαὶ ἀνέβδη εἰς τὸ ὅρος, χαὶ ἦν ἐχεῖ ἐν τῷ ὕρει τεσσαράκοντα ἡμέρας χαὶ 

τεσσαράχοντα γύχτας. 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Εἶπον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ λάξετε ἀπαρχὰς 
παρὰ πάντων, οἷς ἂν δόξη τῇ καρδίᾳ, χαὶ λήψεσθε τὰρ ἃς ἀπαρχάς 

ἣν λήψεσθε παρ αὐτων" χρυσίον, χαὶ ἀργύριον, καὶ χαλκὸν» χὴ, ἣν 

Καὶ αὕτη ἐςὶν ἡ ἅπαρ- 

χα ̓ὑάχινϑον. Χ [αὶ πορφύραν, 

χαὶ χόχχινον διπλδν, χαὶ βύσσονχχεχλωσμένην, καὶ τρίχας αἰγείας, Καὶ δέρματα χριῶν ἡρυϑρο-- 
δανωμένα, χαὶ δέρματα ὑαχίνϑινα, καὶ ξύλα ἄσηπ]α, Καὶ λίϑους Σαρδίου, χαὶ λίϑους εἰς τὴν 

γλυφὴν εἰς τὴν ἐπωμίδα, χαὶ τὸν ποδήρη. Καὶ ποιήσεις μοι ἁγίααμα, χαὶ ὀφθήσομαι ἐν ὑμῖν. 
Ὰ, ζά Φ, , [ων 7) ρὸ ΦΩ -ο 

Καὶ ποιήσεις μοι χατὰ “ψάντα ὅσα σοι δειχνύω (ἐν τῷ ὄρει!) τὸ παράδειγμα τῆς σχηνῆς, χαὶ τὸ 

παράδειγμα ππάντων τῶν σχευῶν αὐτῆς" ἅτω “ποιήσεις. Καὶ ποιήσεις χιξωτὸν μαρτυρίου ἐχ 

ξύλων ἀσήπ]ων, δύο πήχεων χαὶ ἡμίσους τὸ μῆχος, χαὶ πήχεος καὶ ἡμίσαρ)τὸ τλδτοῦ, ἂν πή- Χἧἅ αἰ: 
ἈΝ 

ΧΝΙΙ. δὶ] , Αὐυ. δόξης} νιφελης πιᾶτζο Χ Κυρίου] 
δεὶ Οεοισ. ὡσεὶ} ὡς 129. φλίγον) φλεγομένον 10, 7ς, ὃς, 
1310. ἐναντίον) ἔνᾶντι 29. ΑΙά. ΑΙεχ. καὶ ἐναντίον ὃς. ἐνώπιον 
Ῥιυϊο ἱῃ δι. Νὶς. 9, 812. 

ΧΝΠ]1]. τὸ μίσ. τῆς γιΦ.} , τὸ Αἰεχ. τὴν νεφέλην ἱπῆπυδε ἰη 
αἰ υάοπς Οἰγί. νἱῖ, ςόφθ. παόεη Ἀταὺ. 3 ᾿ἀνίξη εἰς τὸ ὅρ.} 

“Ἔ τῆς νεφέλης (6.) γ2. μωώεδαι Δίοία 'κ πισκίς Αταὺ. 1. 2) ἣν] 

Ἔ Μωσνς ᾿ς. «Μωυσῆς 72. “αἱ Αἴοίε; Αττ. 1. αἰΐᾳυς. Ατγηι. 

ἙΔ. ἐκαάϑητο ΑἹεχ. ἰχεῖ ἐν τῷ δρ.} ἐν τὼ ορ. εκ. 84. α ἐχεῖ 
ἡμέρ. καὶ τεσσαράκ. νύχ]ας) 

σκαάγαζίνία κοῦ κε ΑἸΝΟΏγτΩ. ἂρ. Αὐυς. 

Ι. Κύριος] ρεαιταίτιηι ἀπίσυϊυτα Οορίυς εἰ Ατδδς ἰη Οορίο- Ατοδ. 
Ἑι, πρὸς Μωυσ.} τρ. Μωνση .(8. λώγβ Αὐς, λέγων) εἴ 
ἀϊκίε ΜΙ Αὐᾷ. 

11. τοῖς νἱοῖς} «ὦ Αἰοε Αὐς. Ἰσρ.} Ἡ καὶ, λάλησον ΑἸἰή. 
καὶ λαδ.) α καὶ Αὐγ. Αταὺῦς ἰπ Οορίο-Ασῶρ. Εά, Οθοῦς. Απτηςαὶ 
(οὐ. εἰφυ!. Αττη. Ἑά. λάδετι) αναλαδιτωσαν ς8. λαᾷβετω- 

τιν ΚῪ σαν 119. Οοπιρὶ. δίλν. Μοίᾳ. εἰ ἔς εχ οοετ. 1]. εἰ ὥς πιδῖρο Χ. 

4ὺν» 

δ, 

ν΄ 

.. 414, (κι. Νῖς. ὥνσ. ΑἹ. 1, ρατῖε μεῖπια, 2ο:. Αυρ. 

“(απ Αἰαῦ. 3. μοι ὙΠ], Χ, 14) 1ςν ιό, 18, 19, 2ς) 32) ξ2, 

(3, 54. 44. 46, ς7, ς8, 59, 64, 71, 72» 74.) 74» 76, 77» 78, 84) τού, 
1οϑ, γε18, 129, 131.) 124. Οοπιρὶ. Αἰ. Αἴεχ. δι. Νις. Ρηΐο ἃ, 

4ρο. (γε. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ρείταδ, 291. (ορῦι εἰ Αμεῦ ἱπ (ορίο-Ατοῦ. 
Ἑά. δ5ίαν. ὥεοῖς. Αππῃ. 1. δἰβᾳυέ. πῃ. Ἐά. ἐ μοι 13. ἀπαρ- 

᾿ χῆς παρὰ πάντων, οἷς) ὠπαρχρίς: παρὰ πάντων οἷς ΑΙ. παρὰ 
πάντ.) α 8. απο αντ. 12. αὐ ἐδ Αἰτπεμὶ Οοὐά, αἰϊφιυΐ. Ἅἐ 
φαεπὶόκ: 1 Αὐτοῦ. 1. οἷς ὧν ὃ. τῷ κι) αὶ εὐ ἔξ44. ἱπ ςοχηγηδις, 
ιοό. «οἱκαιατίνν ἐκ »εες (ας) ΑἸΔΌ. 32. τῇ καρδ.}) , Ἂς. 
Ἔ αὐτῶν ΑΙά. Οὐρι. ιν. στο. Αγαὶ. :. δἰαυε. Απῃ. Ἑά, 
Ἢ ἰάστ ἰὰ οἰαγδέϊ. πηϊηοεε Αἰεχ. ον δόνμε Ατταδηὶ Οοάά, δ᾽ ηυΐ. 

καὶ λήψ.] αναἱ 14. 16, 10, 2ς7) 20. 329 42) ζ4) 47, 49, 64 71», 73» 
74, 75») 77ν 83. 118, 131) 134. (ομρὶ. ΑἸά, Αἰεχ. (δι. Νὶς. Ογτγ, 
ΑΙ. 1. ς. Οορε. Ατῦ. 1. 2. 8ιδν. Οἴγοζ, σεοῦ. - πὶ Οοοις. 
καὶ λήψ. τὰς ἀπ. μου} α« τὰς 18. α μου (ορι. Ατοῦ. τ. 2. Ρυηο- 
εἷς ποιδῖ υἱ ἀεϊειίλ͵ Απτ. 1. α Ἀππηεὶ (οὐ. ςοιρίυζεβ. Απῃ. Ἑά. 
Αμῦ. .. 

111. Καὶ αὕτη) ἐλα νεγο δῖαν. Ἀοίᾳ. ἀκξε αμίοια ϑῖαν. Οἴδπος. 
, Ὄορι. ἐςὶν] α 7ς. ἣν} ἣν ἂν 78. κα 7ς. παρ αὖ- 
τῶν) απ᾿ ἀντὼν τό. κ 53. καὶ 2} ΑΥΙ], Χ, τό, 18, 19) 25» 

29» 52) ς39) (4. 46, (7, (9, 64, 749 74, 76, 78, 84, ὃς, τού, 118, 
130, 131. Οοπιρί. ΑἸά. (αι. Νὶς. Αὐς. δίαν. Οὗσοζ. κχκαὶ αρί.} 
α οὐπὶ ἔς4ᾳ4ᾳ. υἱηυς δὲ βύσσον εχοϊυιᾶνε 73, 83,» 108. κα Οὐπὰ 644. 
υΐις «ἱ κόκκινον εχοίυῶνς 14, 27. λα Αναῦ. 1. 2. χαὶ χαλχ.] 
α ς8. ακαὶ ΠῚ, ΝΙ]], Χ, τό, 18, 19» 25) 29, 42, ς3,) (4, 46, ς 7», 

ςο, ὅφ, γ4. 74. 76, 78, 82, 84. ὃς, τοό, 118, 149, 130, 131. Οοπρί. 

Αἰά. Οδι. Νίς. Ονγ. ΑἹ. ἱ, ραῖς ρεῖπιδ, 291. Αὐζ. διδδεῖ χαὶ ἰῃ 
οδδγαέϊ. πλίπογε ΑἸεχ. 

ΙΝ. Καὶ 13] α τό, 19, 2ς», 29, 53, 54. 46, ς7, 7» 78, τού, 
129, 131. Αὐζ. Οεοῖζ. καὶ 2} ΑΥῚΣ, Χ, τό, 18, 195 249 29» 

53) 54) ἐς, 66, ςγ, ς8, 64, 74. 7ς» 76, 78, 82, 84. τού, 129, 131, 
καὶ 3} 

ΜΠ Χ, 16, 18, 2ζ, 29,) {3) ς4. {6, ς7, 49.) 64, 74. 75, 78, δ, 

τού, 120, 131. 134. Ολῖ. Νῖο. Αὐς. τοῦ. διπλοὺν) Ὠυρεαίςεϊρι. 

διανενισμένον ς3. τό. νετὶϊ φυλῇ ἰη Ογποο ἔυετῖς διπλοῦν νενησμένον 
δίων. καὶ τριχ.]} α καὶ Αυρ. Οεογς. τρίχας αἰγείας) δχ- 

Ῥείπαῖς Δ υπιοσο σα χυϊλῦ δίδν. Οἴἶζος. 
ν. Καὶ 1", 2,3] Οοπιρὶ. Αἰά. , καὶ τ, 3Ὁ,) Αἰ. α καὶ 3 

δἷαν. Οἴτορ. κριῶν} α 52. (δὲ, Νὶς. ἡρυσροδ.) ἐρυϑροδ. ς8. 

ἀσηπ]λ) πηθεῖ ΠΊΆΡΟ χαὶ ἐλαιὸν εἰς τὴν φαῦσιν, ϑυμιαμᾶτα εἰς τὸ 

ἐλαιον τῆς χρισεως, καὶ εἰς τὴν συνϑίσιν του ϑυμίαματος ΝἼ!], 111. 
Ἔ ἐλάειη ἴθ ἴεχυ 128, 12ς.  εδάεπι ἴῃ Τπδγλές. πϊίηογς Αἷεχ. 
Ἔ ελάεπι (αϊ. Νὶς. -Ἐ ελάεπι Ἑάϊοπες ἴδηϊιπὶ ποῦ ΟΠΠ65, 41125 

ἰληθη Ν αιϊςαπαιὴ εχ ῥιοίεο ὄχρεμτυηῖ. -ἔ- σδόεπι Αταῦ. 1. 2 
Ασπῃ. 1:. 3. αἰμᾳυε. Απῃ. ΕἘὰ. -Ἐ οἰσμα σα ἰλλμπεὶπαιλίοπεπι, ἐἀγνπὶα- 
»“Ὧ15 Αὐξ. ᾿ 

ΝΙ. Καὶ λίϑ. Σαρδ.} ατι8. -Ἐ ἐλαιον εἰς τὴν φαυσιν, ϑυμια- 
ματα εἰς τὸ ἔλαμον τῆς χρισίως, καὶ εἰς τὴν συνϑίσιν τον ϑυμιαματος 
19) ςό, 81. Οοαιρὶ. ΑΙά. δίδεν. Οἴἶτοξ. - εδάεπι, (δὰ ργοὸ νοςε ϑυ- 
μιαματα δΑυεῖ τπᾶγῆοὸ ἀρωμᾶτα, 108. -{ ελάεπιγ, πὶ φυοὰ ἐχρτγιπιδὲ 
ϑυμίαμα, δῖαν. Μοίᾳ. λίϑ. Σαρδίου) λιϑ. Σαρδίους 14) τό, ἃς, 
42) 2, (4) (9, 72, γ6. ΑἸ. (Αἱ. Νὶς. Αγ. ι. 3. δἰΐφυς. Αππη. 

Ἑά. εἰ ἰαρίαάε; δ'ιπαναγόοε τοῦ. (ορῖυβ εἰ Αγαὺβ πη (ορίο- Αγαῦ. 
ἘΔ. οἱ ἰαρίάε: ϑαγαιοπγελίΪκοι δ'ἷλν. εἰ ἰαρίάε; σάω Αταῦ. 3. 
λίϑους 2} λαρίαε: ϑαῤατολαεί Ατδῦ. 4. 

εἴ, δεν ϊα"" Αὐυξ. εἰς τὴν γλυῷ. εἰς τ. ἐπ.} ἠογναΐο; βγὸ ἱπαάμῥο 
ὀγευϊογὶ Αταῦ. 2. εἰς τὴν 2] ργαπικῖς καὶ, [δὰ υἱςὶς ἱποϊυΐΏπι, 
ΑΙεχ. τὴν ἐπωμίδα} ραλλίκνι δια, τὸν ποδήρη) εἰς τὸν 

ποῦ, το, 118. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε μεϊπιᾶ, οι. ραλιίο Αγδὸ. 3. 
ΝΙΙ. ὙΤοΐνη; ςοπηπιὰ α (4, )ς. καὶ τοοιήσεις)] α ῥυΐϊηο, ἴρὰ 

δὐάϊαϊε (σοι τὔληυς, 11. εἰ φηβώνς Αὐρ. 
1. 3. 3. κα ὀφ9.. ἐν ὑμ.} ἐπ φμο σορενιγαν ὶ ψοδίομαα »(ἦ,» Αὐυρ.΄ 

ΠΙ. «οιήσεις 12] ποιησης 75. μοι]. Ὑβεοάοτγεῖ. ἴῃ Ὁ δῖ. 
Νὶς. ᾿, 82ς. σοι δειχν.} δειχν. δοι 14γ1ς, τό, 18, 20, 12, ς2, (3, 

ξ4, ἐς, ξό, ςγ, ς8, (9, ὁᾷ, γ8, 73, 74, 74ν 76, 77, 78, 83, τοῦ, 
ιλ1, 134. (ουρί. Αἰά. Αἰεχ. δι. Νῖίς. }υ. Μ. οἰδτις ἴῃ Κς- 

Ραποιο. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ματῖε ρηπιᾶ, 292. ϑδίαν. ὥδθογξ. δηχνυμι σον 
4ςζ. εἰ ἢς ᾳιοᾳφὺς ἱπ (αι. Νίο. Ὑπεοάοτεῖ, 1. ς. ὧν σοι δείξω 
Ογτγ. ΑἹ. 1, ρασῖε ρεπιᾶ, 291. ργαβηγῖυηῖ ἐγὼ Χ, 14) τς, τό, ας, 

29, 30, 32, «ὦ, 53, (4) 555 (ύ, ς7, ς8, ς9, 64) γἃ, 73, 74, 7.» 
γ6, γ)ν 78, 82, 83, τού, τοϑ, 118, 128, τῳ, 110, 131, 134. ΟΟηγ]. 

ΑΙἸά. Αἰεχ. (δι. Νὶς. 7υ8:. Μ. 1. ς. Τ᾽ εοἀοτεῖ. Ἰ. ς. δ᾽λν. σϑβεη- 

“αν: εἰδὲ ΑἸπτῃ. τ. 3. αἷς. Ασηι. Βα. ᾿τὸ ταροϑδ. 153] και τὸ 

παραδ. (ἢς) )ς. τα παραδείγματα 82. νποϑδειγμα ἰδηΐυπι τς, 
19, 1Ίο8. νποδειγμᾶ τᾶγρο ς8, 72. κα δἷδν. Οἴγοσ. τὸ πα- 
ρῥαδ. τ"----τὸ τιαραδ. 25} α Αἰϊετιῖγ, εἰ αυας 118 ἱπιοιασοπὶ γ4, γό. 
τὸ παραδ. 2} , 1τἸοό6. το υποδειγμα τς, 19. τιάντων) καὶ 14) 
τό, 2ς,) 32) ζ2, (4. 73» 7). (δῖ, Νίο. Ὑπεοοάοτεῖ. ἰ. ς. κα ῥτίπιο, (δὰ 

δεϊϊάϊι γεςεης πιβηιι 8, 13:1. τῶν σχ.} α τῶν ἢς. ὅτω τοιήσ.] 
α 48,72. κα ὅτω ρτίπιο, (οὐ δ ἀκ τ Α118 γρδῆυβ, Αγην. σ. ρῥχατίαυης 
Χϑὸ τς) 10) 30, 74. 7. 10ύ, τοδ, 130, 114. Οοπιρὶ. Αταῦ. :. 2. 

Ρεστηεῖι Ἰάεηγ ἐπ οἰλγαές. πλϊποτο Αἰοχ. - ἡ α Ατγαῦ. 4. 
ΙΧ. Καὶ ποιήσ.] καὶ οντως ὥοιησ. 72. κΙοό. κα καὶ Ατλὸ. 

1. 2. μαρτ.) ,ὙΗ. του μαρτ. τ6. καὶ ἡμίσ. 1] α καὶ 
Οορι. Οεοζᾷ. ᾿Ατπλ. 1. 3. αἰϊΐφυς. Αγ. ἘΔ. ἡμίσους τ, 45, 3} 
ἥμισυς 11. πμισυ γι, )γ2Δ. ἡμίσεος 128. ἡμίσ. ι'"-τ-ήμίσ. 25] 
α ἅϊιοσυῖγ. εἴ 4ιια: ἴϊ5 ἱπιετίλοεπι ΝῚ]. μῆκος] τλατὸς 29. - αὐ- 

απἦναςα, Οεοῦσ. “δος 

εἰ κως ΛΙαὺ. 

ν 77 

ὶ,7]} 

! 74: 

ἊΝ [ρύων 
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Ε 1 

χρυσώσεις αὐτήν" καὶ ποιήσεις αὐτὴ χυμάτια χρυσᾶ 

Ὁ Δ Ὁ Σ. 
' ΚΕΦ. ΧΧΥ, 

Ν ΄ “,᾿ Δ " Μ 
χεὺς χαὶ ἡμίσους τὸ ὕψος, Καὶ χαταχρυσώσεις αὐτὴν χρυσίῳ χαϑαρῷ, ἔσωσεν χαὶ ἔξωθεν 

ςρεπ]ὰ κύχλῳ. Καὶ ἐλάσεις αὐτὴ τέσσα- 
7 φφ ᾿ ’ὔ ’ δϑ)ος Ν 7 ἈΝ 

ρας δαχτυλίους χρυσᾶς, χαὶ ἐπιϑήσεις ἐπὶ τὰ τέσσαρα χλίτη" δύο δαχτυλίους ἐπὶ τὸ χλίτος͵ τὸ 
Ἁ 3 ρω ᾽ 34» ς 

᾿ εν, χαὶ δύο δαχτυλίες ἐπὶ τὸ χλίτος τὸ δεύτερον. Ποιήσεις δὲ ἀναφορεῖς ξύλα ἄσηπ]α, χαὶ κα- Ν 
ΝΝ φϑ ᾽ ν. » ͵ .“ “΄ 

ταχρυσώσεις αὐτὰ χρυσίῳ. Καὶ εἰσάξεις τοὺς ἀναφορεῖς εἰς τὰς δαχ)]υλίας τὰς ἐν τοῖς χλίτεσι 
Φ'Φ ρο 2 δ ρὸ 

τῆς χίξωτϑ, πίρειν τὴν χιδωτὸν ἐν αὑτοῖς. 

ζχίνητοι. 

Ἐν τοῖς δαχτυλίοις τῆς χιξω]οῦ ἔσονται οἱ ἀναφορεῖς 
Καὶ ἐμδαλεῖς εἰς τὴν χιξωτὸν τὰ μαρτύρια, ἃ ἄν δὼ σοι. Καὶ ποιήσεις ἱλαςήριον 

τ βίϑεμαι χρυσίου χάϑαρξ, δύο πήχεων καὶ ἡμίσους τὸ μῆχος, καὶ “πήχεος χαὶ ἡμίσους τὸ πλά- 

ἘΝ ΔΙ τος. Κ Καὶ ποιήσεις δύο Χεῤουξὶμ χρυσο]ορευτὰ, καὶ ἐπιϑῆσεις αὐτὰ εξ ἀμφοτέρων τῶν χλιτῶν 
᾿ χοῦ ἱλαςηρίου. Ποιηϑήσονται, Χερδδ εἷς ἐχ τῇ Τλιτοῦς τεῖον; χαὶ Χερδδ εἷς ἐχ τοῦ χλίτερ τὸ 

τῆς 1.) 72. ΑἸαδ. 1. 5. 3. Οϑοῦρ. ἀγα 1. δΐᾳυς. Αγ. Εά. 
πήχεος 15] πηχέων (ῆς) 2.0θ. πηχίως ἔρ. ΑἸεχ. Οκι. Νὶς. καὶ 
ἡμίσ. 29], καὶ Οορῖ. Οεογρ. καὶ τῦχ. 13] εκόῥεὶ σμέονι δῖαν. 
Οἴτος. τυήύχεος 2", 3.] τηχεως 9. ΑἸεχ. (δι. Νίς. πλά- 
τος----σλάτος ἴῃ σΌπ). 16] α αἰϊεγιιίσα εἴ φυα ἰἰ5 ἱπιοιλοεηῖ 72. 
πλάτος] μηκὸς 30. ΠιαῦρῸ ευρος Χ. ΑΝ Ἔ αὐτῆς 14) 1ς) τό, 2ς, 32, 

ζ2, 4) ξ), 73), 77ν 78. 837) 111. (αἵ. Νίς, Αγδῦ. 1.2. 3. Οεογρ. 

Αττη. 1. 1. δἰψιις. Απη. Ἐά. -Ἑ ἰάεπι ἱπ οἰιδγαέξ. πιίηοσε 0 Χ 
ΑἸοχ. καὶ τρήχ. 2. ομὀδὶ σακίεπε δῖλν. Οἰτπος. καὶ ἡμίσ. 3} 

λα καὶ Οορῖ. Οεοι. ὕψος) - αὐτῆς 14) 1ς, 16, 25) 33, ς2) 54, 
ζ 7. 73) 7797 78, 131. (ὐαῖ. Νίο. Αγὰδ. 1. 2. 3. Οδοῦζ. Ατγη). σ᾿ 3. 

αἴ φις. Λύῃ. Ἐά. -Ἐ τάσπι ἴῃ οπδγαέϊ. πιΐποσε Ὁ Χ ΑἸεχ. 

Χ, καταχρυσώσ.} χρυσώσ. Ο γε. ΑἹ. ν, γ84. αὐτὴν 19} 

α 14) τό, ς7, 73» 77. 131. Οεοτρ. ἔσωϑ. καὶ ἔξωϑ.] ἐζωϑ.. καὶ 
ἐσωϑ΄. 120. Ογτ. ΑΙ. 1, ο. χρυσώσεις) χρυσωσὴς 131. εἰ ἀἴξαμ- 
γαδὶς Αταῦ. 3. αὐτὴν 25] - χρυσω ς8. αὐτῇ} αὐτῆς 82. 
ἐπ ὰα Αὐξ μέερεγ ἰδίαν ϑίαν. Οἷἶγος. κυμάτια] κιξωτια γι. 
ἐματιαι ςΆ. χρυσᾶ ςρεπΊὰ κύκλῳ] α χρυσᾶ 11,29, 30. Βαθεῖ 
χρυσᾶ ἴῃ ομΑγαῦς, πιΐπογς ΑἸεχ. κα ςρεπΊα ς8. διαν. Οἷἶγορ. χυχλω 
ςῬ. χρυσ. το. ςρ. χρυσ. κυκλ. 117 ςς, 71, 108. χρ. τρεπῆα κ. ἃς. 
χρυσ. ἐπῖα κι τιοόδ. δυγεα εἰ υεγίξε εἰγομίο Οδοτρ. 

ΧΙ. ἐλάσεις] ἐλευσης (πιεηάοίς ζζο ἐλασης) τιο6. τοοιησεῖς 44. 
Οορῖ. Μαὀνίεαδέὲε Αὰς. γας ΑγΌ. 3. αὐτῇ αντὰ (ς) ςλ. 
ἈΔΡεῖ ἴῃ ἀδᾶνο τηδίςυϊηο (ἢς) δῖαν. Οὗτος. δακτ. 1" --ϑαχτ. λ᾽] 

α ἅΠεζυῖτ. εἴ ᾳυα: 115 ᾿πτετδοεηϊ 76. δακτυλίους 12} 7αδεασι (ἢς) 

-ΑΥδΌ. 3. χρυσοὺς} αηγὶ “ερκταινὶ ἈΑγαῦ. 3. ἐπιϑήσεις] “ζοιἢ- 

σεις τς. “Ἔ ἄοε Ἀγδῦ. τ. 2. “Ὁ ἐϊοε θοῦ. ἐπὶ τὰ] , ἐπὶ 

130. τίσσαρα}) δυο τς, 71. κλίτη] καὶ κλιτὴ (ἢς) ςο. 
2αν!ες Αττὰ. τ. αἱἴαυε. Ασπὶ. Ἑὰ. 
1. 2. ϑίαν. Μοίᾳ. Ατπὶ. ι. 

ΓΟΟΘΠΓΙΟΥΕ ΠΊΔΠΙΙ 131. 

Ἔ αντῆς τς, 81. ΑἸά, Αγταῦ. 
αἰἶφυς. Ατη. Εὰ. {υρταίορῖ. αὐτῆς 

δύο 
ὄχχκτ. 1“ ---δύο δακτ. ““} καὶ αἰϊογαζγα δἰ αι 115 ἱπίεγασθης Χ, 53, 54. 

ἝΞ τάθπη ἴθ ομαγαόξ, πἰϊποῖε Αἰθχ. 

κλίτος «)] Ἔ αὐτῆς τς. ΑΙᾺΡ. τ΄ 5. ρανγίονι ΑΥῊ. 1. Αἰ συα. 
᾿ Ἀ καὶ δ δακτ.) 

δεύ- 

τερον] ἑτέρον 14) 16, 2ζ.) 32.) 529 ζ4) ζ7» 64, γ7γ3, γ). Οαἕ. Νῖς. ϑίδν. 

Οἴἶτοσ. Θεοῦ. ἢς, ἐεά {ωρεγ ε υργαίογιρε, δὲυ Ὁ Αἰϊα τθᾶπι, 131. 

ΧΗ. 

"Ὁ, 131. 

τΤ' ῖ ϑ.» ΑΙ 

Αὐτή. πώ. κοΐ δυο] εἶκπο απΐερ ὅ.αν. Οήτοσ. 

, Ὅεοτσ. κλίτος α“] ραγίενι Ἄτιη. 1. αἰΐχυς. Ασαὶ. Εά. 

“ δ 
Ποιήσ. δὲ] καὶ τοιησ. 14) τύ, 2 ζ,9 52, ς4.) 57.) 64). 73,9 77» 

ας. Νὶς, Ασαῦ. 1. δος. δὲ Οὐορι. ἀναφορεῖς) 

ΕἸὶ ρ]οῆε- 

Δ : παῖ αρυΐά τατος ποάϊς ῥολμηι νοὶ ῥαεμζωγη ἡ κυγεμσι, νοσῦτΩῦ 

Ά 

αναφορειν 10. λοξζους ἀνϑφΦορεὶς ς 3, ΓΠΩΥΡῸ λοςους τό. 

Ξ ἫΝ " “ ᾿ 

ἡἔισξος ξυλα ἀσηπ)α) ξᾺκ ξυλων ΟΊ ν Ν], 4. ἘΥ' τό, 10, 2 5, 

20, 30, 32) 32, 53, Κ4) ζό, 54 59, 0) 6.9 71) 739 74) ΧΟ. ὦ δ “8, 

83. 8ῳ) ὃς, τού, 1τοϑ, 128, 129, 121.) 134. (οπρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ, (δῖ. 

Νίς. Οορίυς εἰ Αταῦς ἴῃ (Ὁρίο- Αγαὺῦ. Ἐαά, 8᾽αν. Μοίᾳ. Αστῃ, 1, 

αἰΐαιιθ. Ατῃ. Ἐκ, 

ΤΣ 1717 5͵αν. Οἰἶγορ 

ἔς πιᾶγσο Χ. ἐχ ἑϊσπὶς Αταὺ. 3. ἐχ ἑΐρπο ἱπ- 

καὶ] γ 81. 

ΠΤΙ 

χαν ξυλα ασηπΊα ὃς. 
᾿Ἶ . 

αὐτὰ αὐτοὺς 20, 71, 74») 76, 83, 84.) τού, 1324. (πρὶ. ΑΙά, 

(66) δ8|αν. Οἴζγορ. χρυσίῳ] τ καϑαάρω 20, 83. Α]ά. 8[αν, 
᾿ . ἢ Μ ᾽ κ᾿ γ Ρ ᾽ 

ΧΙ]. τοὺς ἐν] α ἐν 11. τὲς ἐν, Γεὰ αυολὰ ἐν π᾿ οἰδτγαίξ, πιΐμιοῦδ, 
Ἀ . “». Ι ᾿ νΝ 

Αἰεχ. τοὺς ποη δχρηπης Αὐπ). 1. 3. ἈΠ46. Απη. Εα, α!ρ. 
ν » " ΎὟ ᾿ " 

τὴν κχιξ. ἐν αὐτ.} α Οὐρτυ εἰ Αὐδὸς ἰπ Οορτο- Ασαὺ. Εα. αἱρεῖν] 

του αιβ. 1ιξζ. αιβέσιν (ἢς) τού. ἐν αὐτοῖς} εν εαυτοις ξζς. ἐν 
“- . . Ν ᾿ " ’ 9Φ “Ὁ 

αὐτᾶις 14. νετυπὶ αιυαδῆ Πιετῖς ἰῃ Ογοο ἐν τοῖς δακτυλίοις αὐτῆς 

ΑἸΆΡ. 1. 2. νεγῖς φυλῇ διεγῖς πὰ Οὐαοο ἐν τοῖς δακτύλοις Αταῦ. 2. 
ΧΙΝ. Ἐν τοῖς] ἐν δὲ τοῖς ι᾽8. κ ςζ4. ρΡτγωτσηϊξιυηῖ φμομίαη Ατ- 

ταξυιὶ (οάά, αἴϊαυϊ. Αὐτῃ. Εά. 

4. 5. ϑίαν, Οἴτορ. 

ἐν τ. δακτ. τῆς χιδ.}] α Δἴδῦ. 1. 

ἧς χιξ.} τῆς διαϑήκης Χ ς,) ς8 τῆς ἈΠῸ. Τῆς ιν λης γ 195) 29, ξ ζ) ζῦ, 

ξ9, 4: γ1,) γό, 85, 83, 8... 118. ΑΙά. Αίοκ, Οορίυς εἰ Αταδβ ἴῃ 

Οὐοριο-ΑἸοὉ. Ἐά4. ὥς ἰη τεχυ, {6 ΠΛΆΓΘΟ δητί4υ τηλΠι τῆς κιδωτου,) 

ΙΕ τῆς κιδωτου τῆς διαϑηκης 1ς», 16, 18, 25) 30) 325» ζ2,) 53, ζ4) 

τό, ς7,) 735) 74. 75» 77ν 78, 8ς, τού, τοϑ, 129, 130, 131, 134. 
Οοπιρὶ. (ας. Νὶς. Οορῖ. Αγπὶ. σ. 3. αἰϊϊᾳυε. Αγπ). ΕἘά. ἔς, {εά 
4υοαὰ τῆς κιδωτοῦ ἴῃ σἤῃλγαδξ. τηΐποῖς, ΑἸεχ. ἔσονται] ῥγαθπιϊτταης 
εἰ Αγαῦ. 1. 2. 2. δῖαν. Οὐἶσογ.0. ροῖτο, εχρτημηϊ ἰῃ τηοάο {10} υπο- 
ὕνο Αγαῦ. ἱ. 2. δῖδν. Οἴτγορ. ἀκίνητοι] - εξ αὐτῆς τς. Αταῦ. 

1.2. Απῇ. .. ἢ “ὅλες αὐ ἐ}]α Αὐτὰ. 1. αἰϊϊφιις. Ατπι. Ἑά. 

ΧΝν. ἐμξαλεῖς)] ἐμξαλης )ς. εἰς τὴν ουπὶ [ε44.] τα μαρτ. α 
ἂν δὼ σοι εἰς τὴν χιδ. 121. Οεογζ- τὸ μαρτ. ἃ] του μαρτυριου α 
4ς. εβανεπιμι φμοα δῖαν. Οἰδπος. ἃ ἀν] α ἐὰν τς, 32, 64. 

ἢς εχ «ςοττ. τεςεητ5 τηᾶηι5, [δὰ α ἂν ῥεΐπιο, 120. α ἅ ς3, 75, 82. 
Ῥτοτυϊτς οἰ Ατδῦ. 2. δὼ) δωσω ς3,) )6. Απιδτ. ΑΥτπι. 1. 2. 811}- 
4υς. Αγ. ΕἘὰά. ργαστηπίυηϊ ἐρο Αστῃ. 3. ααυς. Απτῃ. Εἀα. 

ΧΝῚ. ποιήσ,) μας Ατϑῦ. 3. ἱλας. ἐπίϑ.}] ἐπιϑ. λας. 10, 
30, 71, 78, 8ς, 1οϑ, 118, 1320. δίαν. Οὗτος. Ασιῃ. 1. 2. αἰϊἴφυς. 

Ασπι. Ἐὰ. ἐπίϑεμα ς8. 5εάιι)]. 5.οῖ. ἐπίϑ. χρυσ. καϑ.] οὐ- 
ἀνδωπι σατο ραν Αταῦ.3. χρυ. καϑαρ.} ἐκ χρυσ. καϑ. 71) 
γ3) 130. 8Ξαν. Αγπι. ᾿. 3. αἰἴαυς. Ασπι. Ἐ4, χρυσ. χυτοῦ κα. «8. 
ΑΙΔ. χρυσῶν καϑαρον γ6. ἐπ σωτο βεινο Ατδὸς 'π σορίο- ΑἸΡ. Εὠ, 
καὶ ἡμίσεας τ, 29] καὶ ἡμισυ 71. κα καὶ Οορι. 
τις. δοάυ]. ϑοοῖ. Ατδῦ. :. 2. - ἡ με (αὐτῆς) Αταδϑ ἴῃ Οοριο- Ατδδ. 
ἘΔ. Απῃ. τ. 3. αἰϊίφυς, Ατπι. Ἑὰά. καὶ πήχεος] καὶ τήχεως ζ0. 
Αἴεχ. (ας. Νίς. ὄκδίρὶ σωονι ϑ5ῖλν. Μοΐ4. ἡ καὶ δῖαν. Οἴτοσ. 
πλάτος) - αὐτὸν 1ζ, 2ς) (2) 45) 57, 78. (δι, Νὶς. Αταδ. 1. 2. 
“Ὁ ἰάοπι Ρ Χ ἴῃ οδαγαέϊ. ποσε Αἰεχ, -Ἐαντης 14. τό, 73, 77, 

121. ΑΥτδὸς ἴῃ ( ορίσ. Ασα. Ἑά, Αττῃ. 1. 3. αἰἴφυο. Απτη. Ἐὰ. Ἐπ 
σἰείεκαάΐο ἐγ: ἐμδὲεὶ ας ἀἰμπά!Π! ΑΤΑΌ. 2. «Ἐ ελάετῃ ἴῃ ἴοχῦι φιοαυς, 
ἰοὰ ποιλῖυς ἱπ πιατρίης ἄς, “' ἧπες ἀείπηϊ Δρυὰ τοὺς 6, 4υιιλιποῦτοειτι δδ- 
δεπῖ ἃξᾷ δ᾽ ἀρροΐίυπι.᾽" Ατγαῦ. 1.Ἅ 

ΧΙ. Χερουξὶμ]} Χερουξειμι 20, 30, γ). Αἰά, ΑἸεχ. Χερουξειν 

ΝΙ], Χ. εἰ ἢς {δπηρευ. Οἰενγμδὶῃ ϑεάμϊ. ὅςοζ. χρυσοτορευτὰ} 

“χρυσοτορνευτα 53. χρυδὰ τορνευτα ζ9. Ογτγ. ΑἹ. 1, ρατῖε ρυϊπηα, 

294. χρυσὰ τορευτὰ 1], τό, 18,2 ς, 30, 32, ζ4, κζ, ζό, ς᾽, 8, 64, 

71). 72, 735) 74ν 785 70. 77» 785 82, 84. τού, τοβ, 118, 128, 129, 120, 
1317134. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ὅαζ, Νῖο. Θεοῦ. Ατπηι. 1. 3. δἰ ἴααε. 

Αγῆι. Εά. ἔς, {δὰ εἰ ἱπϊεγροῇίο, 5Ϊαν. Οἴἶτγορ. 

74. 7357 84) τού, 134. 

'π (ορίο- Αγ. ἙΕά. ἐποιήσεις ῬτΐΠΊΟ, 

[εὰ 4118 τη Πι5 οἱ 'π (Ὁ Ρεγπγυταν τ, )ς. ἐξ ἄμιφοτ. τῶν κλιτ.} ἐπ᾿ 

Ἔ ποιήσεις ὠντὰ 
ὩΣ, » Ἁ ᾽ Νν “δὁὼὺῃ 

καὶ ἐπιϑ. αὐταὶ] αττϑ. ςὼῶ αὐτὰ (ὐορῖυς 

ἐπιϑήσεις] «Τοιήσεις ΤΟ. 

αμφοτ. τ λ. 1, τς. Μιρεγ μήτι ηφης ἰαίης ΑΥὐαῦ. 3. ἱλαςηρ.] 

ϑυσιαςήριου ς7) γ6. 

ΧΥΠ, Τοῖιπιὶ ςοΠΊΤηᾶ κα «3. 

2) 74, 75. 84) τούς 134. Οεῖ, Νῖίς. -Ἐ δὲ Χ, τ4, 16, τ, 29) 44, 

52) 54) 575) 71) 737 747) 775 785) 84) τού, 128, 1321, 124. (χῖ. Νὶς. 

ἜΓ Ἰάστη ἷπ οἰαγαόϊ. πηϊποῖς Αἰοχ κα 

Αταὺ. 1. 2. “πὶ δαὶ 

δϑίαν, Μοίᾳ. Χερὰρ τ" -- Χεροὺξ 25] α αἰζεγυῖγ. οἱ φὰσ [15 ἰητοτ]α.- 
σεηΐ, (δὰ {ρρ εν! αἰϊα πηδην5, ΨΠΙ. 

(ἃ, ζ4, ζγ, ς8., ζ0, 21) 72, 73») γ5, 76, 23, θ4, τοϑ, 1τεθὸ τσ, 

(οαρὶ. (τ. Νιο. γγ, ΑἹ. ἱ, ρατῖε ῥυΐπηα, 294. ϑδ[αν. 
Σὰ, 4 ξν γὴ. αλὦῷς; ΑΙ, 

΄ ᾿ Ἄ 

τούτου] πηο ϑίιαν. Οὗἶζτογ. Αὔἴπι. 1. 3. 

ποιήσονται) ποοιηϑησεται 

72. ταῦ. 2. Ργπιίπξ οὐ 

εἰ ἐγωμέ Ἄττῃ. 1. 43. αἰΐφυς. Ατπ. Ἑάὰ. 

Χερουξειμ, 

εἷς τ᾿, 25] ἕν γα. 

ἰαὰ6. ἄτῃ. Ἑὰ. καὶ 

Χερὲθ 45] 

Χερουδιμ 1ς,) τό, 4.) 57» 58, ζ9, 71) 73) 76, γ8, τοϑ, 118, 130. (αἵ, 

Νις, γε. ΑΙ, 1νς, 

ΑΙά, 8ϊδν. Δζηι. τ. 

Οὐενμὐϊη ἀπιχεὶ σεοτρς. 

Χερ. 2“ --δευτέρου) α πο εἰ αυκ 5 ἱπξεγαζεηῖ δ ζ. 

Χερονξειμα 77. 131. 

2. αἰἴάιςε, Αττη. Εά. 

Οὐἰενμδίη Οθοῦσ. κα 30. 

εἷς 2] αἴ: ϑίαν. 

ΟΡ 9 Γ Ϊ ΡῚ Χερουὸ ΠῚ Χερουδιμ, 15.) τό, . 

11. 

μ΄ 

γι.7. ἐν 

μῆχος] αὐτου ὙΠ) π}" “- 

«--Ὁ 



ΌΝ ἰδ 

ΚΕΦ. ΧΧΝ. 

10. δευτέρου τὸ ἱλαφηρίου' χαὶ «ποιήσεις τδρ δύο ἹΧερεδῖ μ ἐπὶ τὰ δύο χλίτη. ΑΓ Ἔσονται. οἱ Χερδῖ ἱμ, 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. μάτια χρυσᾶ χύχλῳ" χαὶ χοιήσεις αὐτῇ ςεφάγην παλαιςὰ χύχλῳ. 
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᾿ 

᾿ 

. 

ἷ - 

Ο Δ Ο Σ. 

ἐχτείνοντες τᾶς πτέρυγας ἐπάνωνεν, συσχιάζοντες ἐ ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἱλαςηρίου, 

χαὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰς ἄλληλα, εἰς τὸ ἱλαςήριον ἔσονται τὰ πρόσωπα τῶν Χερεδίμ. Καὶ 

ἐπιϑήσεις τὸ ἱλαςήριον ἐπὶ τὴν χιξωτὸν ἄνωθεν, χαὶ εἰς τὴν κιδωτὸν ἐμξαλεῖς τὰ μαρτύρια, ἃ ἂν 
Καὶ γνωσθήσομαί σοι ἐχεῖϑεν, χὰὶ λαλήσω σοι ἄνωθεν τοῦ ἱλαςηρίου ἀναμέσον τῶν 

δύο Χερουδὶ μ᾽ τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς χιξωτοῦ τῇ μαρτυρίου, χαὶ χατὰ ππάντα ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαί 
Καὶ «ποιήσεις τράπεζαν χρυσὴν χρυσία καϑαρᾶ, δύο πήχεων τὸ 

δὼ σοι. 

σοι πρὸς τοὺς υἱὲς ᾿Ισῤδηλ: 

αὐτὰ ΧΣ.ἃ “ἰ το 

. “ὦ 
Ἃ δ᾽ .ὃ. αὐτῶ . 

ἐξν 

μῆκος, καὶ πήχεος τὸ εὗρορ, χαὶ πήχεος χαὶ ἡμίσους τὸ ὕψορις, Καὶ ποιήσεις αὐτῇ ςρεχ]ὰ χυ λ, Ὁ. αἱ “27 

ἰφὲ ξζ΄ γ 

τιον τὴ ςεφανὴ χυχλῳ. 
“ 

ΧΝ 

τοῦ κλιτ, 2] α 72. διυτίρου) ετιρου το, ς8, το. 
δι Αττῃ. 1. 13. δίσυε. Αγη. Εά. 

χα ἀξ, ι: 
τοῦ ἱλας.) α δας οὐπὶ [δ46. 

ἴω οοπηπιδῖε 72. {υρελίςεῖρι. ἀπαυλ πιᾶπυ απὸ τοῦ λας. 1. τοῦ 
υηςὶΣ ἱποϊιε, (υρρίεϊυπι (οἰϊ. δὸ Ἑάΐϊοτε, δι. Νὶς. καὶ ποιήσ.] 
και ποιησουσι 71. βὲ αμίεπ ζαςιε! δῖλν. Οὗτος. οἴ. ροπα Αταῦὺ. 
:. 2. τοὺς δύο) “κοι ἀοε Οφοῖς. 
ΑΔ. Αἰεχ. Οδεγυδίικ ὕσεοῦσ. ἰἱἰηϊεγρυηρῖς ροῖξ βδπς νοςεπὶ ς9. 
ἐπὶ τὰ δ. χλ.}].. Αταρ. 1. 2. κα δίς σογῃ. χλίτη} αὐτου 
ἴω, τς» τό, 4ζ) ζ2γ) (4. 57, 73» 775 789 111. (δῖ. Νὶς. Απῇ. ι. δἱ!ὶ- 

ᾳυς. Απῃ. Εὰ. - ἰάεπι (υὉ Χ ἰπ ομαγαλᾶ. πιίμοσε Αἴεχ. 
ΧΙΧ. “Ἔσονται] καὶ ἐφον]χι γ2. Οορίυς εἴ Ατγαῦς ἴῃ Οορίο- Αγαδ. 

Ἑά. Ατῦ. τ᾿. 2. εγαι 130. Απῃ. τ. δφυε. Απη. Εά. 
σεις ς3. ΑἸ 8.δν. Μοίᾳ. , δίαν. Οἴἶγτος. φιονίαπε ἐγκπί (μρῸγ «ἶμο 

ἴσιετα Οεοῖς. 91} τα ς3, γ2.. Ἢ δύο], Χ, 18, 19, 30, ς 3, 
ξό, (9, 6. 74, 78, 84, ὃς, 1οϑ, 129, 130, 1345. Οοπιρὶ. ΑἸά. οἱ 
Χιρ.] α τού. δίαν. Οἴτογ. δος.  Χερουζὶμ 13] Χεραξειμ ςο. 
ΑΙά. Αἰεχ. Χερουξειν ΝΠ, Χ, 30. Χερουξιν 1]. ἐχτείνοντες] 
ἐχτέινοντα ς3. ὥς ἰοιῖε γ2. εἰ ἐχιεπαΐνν Οεοῦς. ἐχιεπ άπ Αττη. 1. 
τὰς αἾίρ.) -Ὁ αὐτῶν τς. δοεάμϊ. δοοῖ. Αττι. 1. 3. δΐφυς. Ατγπν. ἘΔ. 
Ἥ αὐῇων ἐπι τὰ ἱλαρῆριου ((εἀ ἴτε5 υἱτιπιαε νοςες Ὠοΐλπτυν ἤρπίο, υἱ ἀε- 
ἰεπάρ) γ,. να! αἰα: Αγαὺ. 1. 2. πτέρυγας ἱπάνωθεν, συσκ. 
κῆυνγας, ιπανωϑὲν συσκ. (0. ἑπανωϑ.) ανωϑ΄. ς 7. 7ς. συσ- 
πιαφ.} εν σκιαζ. (εγεῖ ἴῃ Αγ μεῖγρο συνσκιας.) 7γ1. συσκιαζοντα ςΆ, 
73. ΠΆΣῸ σχέποντις (8. εἰ οὐκκετακπί Θεοῦ. Απῃ. 1. 3. αἰΐᾳυς. 
Ἀπη. Ἐά. εἰ ἱπμιεόγαπιει ΑτδΌ. τ. 2. ἐν ταῖς τ.} αἷν 1Π||Χ, 14, 

15, 16, 18, 2ς, 29, 30, 32, ς2, ς35) (4) ς ς, τύ, ς7, (8, ς9, 71, 72, 
γ4,ϑῳ, τού, ε18, 120. 1319) 134. (οπιρὶ. Αἰά. (δι. Νίς. γτγ. ΑἹ. ἱ, 

Ραιῖε μείπιδ, 294. δοάιϊ. δοοῖ. δίδν. Αγοῦ. 3. Ατπῃ. 1. 3. δ ἰΐφυς. 
ἈΑπῃ. Ἐά. ῦεῖ ἐν ταῖς π. (εἀ φυοδὰ ἐν ἴῃ Ἑςμαγαέξ. πίποες, Αἷες. τὰς 
αἴφνγας 73, 74. 76. ἐπὶ τὰ ἱλας.] ἐναντίον του ιλας. ςς. 4,71. 
“τορι αιοτίκνι σαν. Οἴἶτος. καὶ τὰ πρόσωπα] υκἱικ (ἴῃ βηφυ απ) 
“πίε ϑἷαν. Οἶτος. εἰς ἀλλ.) Ὁ εγοξιείμαε Οορι. εἰς τὸ ἱλ.] 
Ρισιυηι ὦ Αγ. 1. 3. Ρεπύπυηι φεοιανα Αττη. τ. 3. αἰλίαυς. 
ἈΑπῷ. ἙἘά. τὸ ἱλαςῆρ. ττὸ . ἴῃ ςοπ]. 30) α αἰτεγυῖγ. εἴ ἀΝρι ̓  
ἰἸηϊα)δοεηϊ 72. ἵς. τὰ τρ. τῶν Χιρ.] α τὰ πρ: τῶν Χιρ. 
α οπιηΐδ δαάνϊ. ϑοοῖι5. δίᾶν. Οἴζορ. Χερουξίμ 45] χορεία 

ΑΔ. ΑἸεχ. ρεκπικυπι δυο 74, 84, 1οὔ, 134. 
ΧΧ. Καὶ ἐπ. τὸ ἱλ.} α Αγαῦ. ι. 2. καὶ 11..4 Θεό. Απη. 

1. 3. δϊᾳυς. Απη. Εά. ἐπιϑήσιεις) ϑήσεις Βαί, ι, 216ο. ἐμροκα: 
δῖαν. Μίοί. τὸ ἱλας.} ἐπὶ τοῦ ιἱλαφηριου χαὶ ς8. ἐπὶ τὴν 

χιδ.-- -εἰς τὴν κιδ.]} α ῥρηπιᾶ εἴ αυς ἢἰς ἱπιεηαςεης Αστη. 1. 3. αἰϊαυς. 
Ατηι. Ἐά. ἄνωθεν] α ς8. δεάυϊ. 5ςοῖ. τὴν ανωϑ. τοό. επα- 
νωϑ. τς. ἀγίωρεν Απιδτ. Αγλῦ. ε. 2. καὶ εἰς---- σοι] καὶ τὰ 
μᾶρτ. α ἂν δ. σοι ἐμᾷ. εἰς τὴν χιξ, 72. καὶ εἰς τὴν] , τὴν 
Οοπιρί. μώ ἐκ δῖαν. Οἴτοφ. Οδοῦρ. κα καὶ Ασπι. 1. 3. δἰΐίᾳυς. 
Απη. Ἐά. ἐμξαλεῖς] , 82. πη. 1. 3. αἰϊίφιε. ἀπο. Ἑά. τὰ 
μαρτύρια) τὰ μυγηφια ς2. διαῦεηϊ 'π πὐπι. Πηφυϊλεὶ (ορίυς εἴ 
Αγαῦβ ἰη Οομίο- Ατϑδ. Ἐά. ἃ) ας. απιρ 20, 83. ΑἸὰά, φαοαί 
Οορίυς εἴ Αταῦς ἰη Οοχκο-Ατοῦ. Ἑά. ἄν) , 29, τό, 83. ΑἸά, 
Ἀππ. 1. 3. αἰϊΐᾳφιιθ. Απη. ἙἘά. αν, (αἱ ἔιρεῦ α {ιρτγαίςρῆϊ ε τεςοη- 
ον πιδῆιις, 1311. ἐᾶν 1ζ,) 32. εἴ ἔς Ογτ. ΑἹ. ἵν, 400, (εἀ ἂν αἰϊθὶ. 
δὼ σοι] σοι δὼ 19. δὼ) δωσω ς}) ςό, γό6. (᾿οπιρί. Απιδτ. δ6άιι!. 
ϑοοῖ. τη. ι. αἰΐᾳυε. πῃ. Βά. ρῥγαυντυηϊ ἐρο Ασγαὺς ἴῃ Οοριίο- 
ἈΑταῦ. Εἀ. Ατπι. τ. αἰϊΐφυς. Ατια. ἙἘὰ. σοι] α Απηδγ. ϑεάυϊ. ϑοοῖ. 
ἐπε Αταὺς ἴα Οορίο- Ατρ. Ἐά. 

ΧΧΊ. γνωσθήσομαί) γνωσομαι 72. γνωσθησωμαι ς. σοι 19] 
α 18, 9, 1320. ἐπ “ε ( ορίις ἴω (ορῖο- Αταὺῦ. Εά. Αττη. τ. 3. 411}- 

ᾳυς. Αγ. Εά. ἄνωθεν) ἀγίκρεν Απιῦτ. δοίημεσε Αὐρ. δοάω, 

Χιερουξὶ μ) Χερουξειμ 11. 

Χαὶ οι» 

Καὶ ποιήσεις πρεπ]ὸν χυμά-: 
΄- ΄ ΄ », ὯΣ .9 ΄ Ν, ΄ 

Καὶ ποιήσεις τέσσαρας δαχτυλίας χρυσοῦς, χαὶ ἐπινήσεις τὲς τέσσα- 

(Ἃ 

δοοῖ. ἱλας.,] ϑυσιαρηριου ς4... - ἡἰσις Αττα. τ. 3. αἰήαυς. Αττη. 
ἘΔ. ἀναμίφον) εἴ ἑπίεν Αττι. 1. δύο], 82. ϑυοῖν ΡΗϊο ἱ, 4οό, 
46ι. Χερουβὶμ) Χερονδειμ ςο. ΑΙ4, ΑἸεχ. Οὐειαιῤία ϑεάυϊ. δοοῖ. 
τῶν ὄντων} φαὶ ἐγκπὶ Θεοῖς. Αγπι. 1. 3. αἰΐᾳυς. Αγαι. ΕἘώ. ἐκὶ 
τῆς χιδ.} ἐν τὴ κιβωτω 72. καὶ κατὰ] α καὶ 18, το, 30, ς8, ὅ:, 
72. 78ν το8, 118. Ογε. ΑἹ. ἱ, ραπῖε ργπια, 294. ἷν, 469. ϑδοάυ]. δοοῖ, 
Ατῶῦ. 1. 2. 3. Απῇ. 1. 3. αἴϊᾳυς. Αττῃ. Ἑά. καὶ υπςοῖς ἱποϊυάϊε 
ΑΙεχ. ὁσα) α 72. ἐὰν) αν Ν]Π, Χ, τό, 18, 19,2) ςς, ὅς, 
γ4,),. 7» 779. 78) 84. τού, 129») 131, 134. (οπιρί. Αἰεχ. (δι. Ν᾽ς. 

Ογς. ΑἹ. ἱ, ρασῖς ρεπια, 294. ἰεά υἱὐ Νζ. α1δ᾽. α δίαν. Οἴγορ. ἐν- 
τεϊλωμαῇ ἐντέλλομαι 74. (οπιρί. εντέλωμαι ΝΠ]. βγιρείρίαπε (ἴῃ 
βιΐαγο ἱπάϊςαιῖνο) ϑεάμϊ. ϑοοῖ. Ατπι. ἵ. αἰΐᾳυς. Απτπ. ΕἘά. ρφγσερὶ 
δίαν. Οἴτοσ. πρὸς τοὺς υἱοὺς} τοις νιοις 16. ρμγαιυπιὶ λαλη- 

σεις 81, τοῦ. Ρῥηεπμῦς ἐΐζεγε ( ορῖ. 
ΧΧΙ]. χρυσὴν χρυσίου καϑ.} χρυσιου καϑαρου ταπῖυπι Χ, 14, 

1, 18, 19) 2ζ, 49, 30, ξ3,. 53) 64) 655» 47» 59» 64. 73ν 74. 77» 78» 
82, 84, 8ς, τού, 118, 128, 129, 130, 131, Αἴεχ. (δι, Νίς, Ογτε. 

ΑΙ. ἃ, ραπε ρηπιλ, 1907. Πδθεπὶ ἐχ χρυσίου και. τδλητυπὶ Ν]], 71, 

)8ν 134. (ορῖι εἰ Ατγαὺς ἱπ (ορίο-Ατδῦ. Ἑά. Οεοῖζ. πιᾶγρὸ ἐκ 
Χρυσιου ὃς. πιᾶγζο ἀκανϑηνον (ῆς) 1οϑ8. ἔνλον ἀσηπΊου καὶ προιη- 
σεις τραπ. χρυσιου καϑαρον (ἀιι5 ἰοξιοπε5) 8 3. ξύλα ἀσήπ]ου ΑἸά. 

ζυρεαλίςεἰρῖ. τεσεητὰ πιᾶμιϊ ἐκ ξυλων ασηπἼων 111. ἐκ ξυλων ασηκπίων 
ις, 72. 1ο8. Οοιπρὶ. Αγλῦ. 1. 2. δίαν. Αστῃ. 1. 3. δ άυθ. Αππῃ. 

ἙΔ4. «-ἔ εράεπι ἰπ ἰεχῖ! 19. α οπιηΐδ ς8. μοί καϑαρὰα οοηΐπυο 
(υ )}εἶϊ οοπιπια 6, εὰ ραταρῃγαῇίςς {ι}5 νεγοὶς, Ογτ. Α].1. ς. μῆ- 
χος] ἰ αὐτῆς τς, 74. ΑτᾺΌ. 3. Αγὰρβ ἴῃ (οριο-Αγαῦ. Ἐά, Οεοις. 
Ἀπ. 1. 3. αἰἴΐφυς. Απιὶ. Εα. καὶ τήχ. τὸ εἶ.) α ἴα (εὰ 
μιδῦεϊ πιᾶγρὸ ἀπῆ]υδ πιληυ, ΥἼΙ. καὶ τόχ. 1᾿, 22] ἐκδιίεὶ «κέφι 

δίαν. Οἴτος.. εὖρος] λαυτης τς. Αταῦ. 3. Ατδῦϑ 'π Οοριο-Αραῦ. 
Ἑὰ. Θεοῖς. Απη. ι. αἱΐαυς. στη. Ἑάὰ. ἡμίσους} ἡμῖσυ γι. 

ὕψος) ἘΞ αὑτῆς 14.) τς» τό, 2, 32, ς2,) (4) {7ν 72.) 73» 78, 131. Οῖ, 
Νῖὶς. Αἰδῦ. 3. Αγαῦβ ἰπη Οορίο- Αγὰῦ. ἙἘά4. σεοῦς. Ασπι. σ, αἰδχψυς. 
Απη. ἙἘά. -Ὁ ἰώεπι (Ὁ Χ ἰῃ οἰιατδέϊ. πιίμογε Αἰεχ. μιδρεῖ τηᾶγρὸ τε- 

ςεηἴὶ πιᾶπι χαὶ καταχρυσώσεις αὐτὴν χρυσιω καϑαρω 111.  ελ- 
ὦκα ἴῃ ἰεχῖι τς, ς8, 72, 81, 1τοϑ. Οοπιρί. ΑἸά. δίαν. Μοίᾳ. Αστη. 

ι. 3. δϊ᾽ῆαυε. Απῃ. Εὰ.  ἰπ ἰεχῖυ καὶ καταχρυσώσεις κατωθεν και 

ανωϑὲν χρυσιω χαϑαρω 19. ἢ εἰ οὐάμς ἐανι αμτὸ ρατο ΑΥΔΌ. 1. 8. 

ΧΧΙΙΙ. Καὶ τοιήσ. 1] α καὶ Θεοῦ. ρεπὰ κυμάτ. χρυσ.} 
Χυμ. Γρ. χρ. 54. Χυμ. ςρ. ΔΏΠΙΠὶ 7ς. γρεπῖον κυμαΐιον ἴδηϊιΠΊ 10, 

108, 118, χρυτουν κυμαάτιον φρεπῖον γό. ςριπῖον χυματιον χρυσων 

ΝΙΙ, Χ, 14, τό, 18, 2ς, 29, (2, (4) (9, 64) 73, 74.) 77. 78, 8ῳ 8ς, 
τού, 118, 130, 134. Αἰεχ. (δι. Νίς. Ατὴῦ. 3. δίαν. ὅς, [δά πιαγρο 

Ργπιᾶ τὐδηῖ υἱ Ναϊ. 1321. ὥς υοφιις, δὰ τοᾶτψο υἱ Καῖ. 57. κα κυ- 
μάτια (ας) Οορῖις εἰ Ατδῦβ ἰπ (ορίο- Αγ. ἘΔ. κᾺ ςριπ]ὰ Οεοις. 

κύχλ. τι" --οχύκλ. 2] α αἰϊεγιῖγ. εἴ φια 115 ἱπιεδοςηϊ 93. α κύκλῳ 1 
Οεοῖζ. αὐτῇ] αὐτὴν τό, 131. -Ὦ φρεπῖον κυμαιον χρυσουν τοῦ. 
Ηας ἤιπὶ τείκτεπάλ δὰ ἰηϊτίιπιὶ ςοπιπιδῖὶς 24. α αὐτῇ ϑ5ῖδν. Οἴτορ. 
σι.) χαὶϊ ςιῷ. 1οό. εἰ ε0᾽ ὉΠΩ͂ αμγοᾶρει, Οεοις. -λαις. χύχλ.] 

Α Οεοις. 

ΧΧΙΨΝ. Καὶ]. Οεοῦρ. ςρεπΊὸδν] α ζ4. ΑγᾷΌ. 1.2. ςρεπῖϊ. 

κυμ.} ἴῃ ἢυπι. ροίυγαι!! Αππῃ. 1. αἰΐφυς. Απῃ. Ἑά. χυμαάτιον] 
Ἔ χρυσοῦν τς) ιοό. Αἰεχ. Αγαῦ. 1. 2. 

τᾶπὰ 131. τῇ ξεῷ. κύκλῳ] κ' τῇ γεῷ. 19, 56. (οπηρ!. κ. τῆς 
ξιφανης ς3. τῆς γχιφανῆς χ. 18. γιφ.} -Ἐ αὐτῆς τς. Αταῦ. 1. 2. 
Ἰάεπι υρτγαίοτρι. τοςεπῦ πιᾶπὺ 1.31. κύκλῳ] α 1τού. 

ΧΧΝ. Καὶ 1], δος. πτοοιήσεις] -Ἐ αὐτὴ 14) τς», 16, 4ς, 
30, ζ29 (3) (4, 46, ς7, 72, 73ν 77. 78, 8ζ, 1205) 131. (οπηρὶ. Ολι. 

Νῖς. Ατγϑῦ. ᾿τ. 2. πῃ. 1. 3. αἰϊϊίφις. πῃ. ΕἘά, - ἰάοιη ἴῃ ςπαγδῶ. 

4Ὰ8Δ 

ἰάεπι {υργαίοσῖρι. τεσθηϊὶ 

ΠΑΝ, οὐ δ 

ΛΑ Χ ἔν. αν 

{ψ 

νυν "Π ω- ἢ 

- 

γ΄) ἢ »- 



Ἐ 
.] Ὁ Δ Ο Σ,. 

ΚΕΦ. Χιν, 

βὰς δαχτυλίους ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέδή τῶν ἀσοδὼν αὐτῆς ὑπὸ τὴν ςεφάγην. Καὶ ἔσονται οἱ δαχ- 56. 
τυλιοι εἰς ϑηχὰς τοῖδ ἀναφορεῦσιν, ὥςε ἀΐρειν ἐν αὐτοῖς τὴν τράπεζαν. Καὶ ποιήσεις τὰς ἄναφο-.- 27. 

ΠΝ ρὲϊς ἐκ ξύλων ἀσήπ)ων, Κὰὶ  χὰταχρυδάδεις ἀὐυτοὺῤ χρυδίῳγεαϑαρῳ; καὶ ἀρϑήσεται ἐν αὐτοῖς ἢ 

᾿ δ. νυνί πῤάλεξᾷ. Καὶ πϑιήσεις τὰ ΤΡΕΛΙΕ ἰαὐ τὴς) χαὶ τὰς ϑυΐσκας, , χαὶ τὰ : χαὶ τὰς ; κυάδερν ,8. 

6 ἐν οἷς σηείσεις ἐν αὐτοῖς, ἐὰ χρυσίου κάϑαροῦ δοιήσεις αὐτ Καὶ ἐπιϑήσέις ἐπὶ τὴν τρᾶπε- 20. 

σοντ τς αν ἄ ἄρτους ἐγωπίους ἐγαντίον βου διαπαντός. Καὶ “ποϊήσεις ΓΕ ἔχ χρυσίου χαϑαρξ, το-- 30. 

ἂν ῥευτὴν ποιήσεις τὴν λυχνίαν" ὁ χαυλὸς αὐτῆς, χαὶ οἱ ἀαλαμ σεδὶν χαὶ οἱ χρατῆρες, 'χαὶ οἱ σφαι- 
Σ φωτῆρες, χαὶ τὰ ἀρίνα, ἐξ αὐτῆς ἔςαι. Ἐξ δὲ χἀλαμέσασι ἐκπορευόμενοι ἐκ πλαγίων, φρεῖς χα-- 531. 

"“ἷ,σ“, λαμέσχοι. τῆς λυχνίας ἐχ τοῦ χλίτους 18 ἐνὸς αὔτης, χαὶ τξεις καλαμίσκοι τῆς λυχνίας ἐχ τοῦ 

." ον Χλίτες; τ δευτέρα. ΛΚαὶ ἡτρεῖς χρατῆρες ἐκτετυπωμένοι “αρυΐσκους, ἐν τῷ ἑνὶ χαλαμίσκῳ σφαι- 32. 

βωτὴρ κὰὶ χρίνον" ὅτω τοῖς ἕξ καλαμίσχοις τοῖς ἐκπορευομένοις ἐχ τῆς λυχνίας. Καὶ ἐν τῇ 3 

λυχνίᾳ τέσ σᾶρες χρατῆρες ἐχτετυπωμένοι ἈἈρΟ σΥερ (ἐν τῷ ἑνὶ χαλαμίσκῳ  Τφαιρωτῆρες, 78: τὰ ᾿ τω 

δ ν|}. 

γηϊποῦο ΑἸδχ. τέσσαρας τ 1δ (ας) τς. καὶ ἐπιϑ. τὰς τίσσ. οἱ καλαμισχοι 8.9 121. -Ἐ αντῆς 1ς9) 72. ΑΤᾺΡ. τ. 2. 3. Ατδὺς 

δακχτ.] α 111. ορι. μαβεῖ ἴῃ Ἵπιαγδέξ. πιϊπόσε Αἴεχ. τοὺς τέσσ] ἕἴπ Οορίο- Αγαρ. ΕἘά. εὐ εγαιεν ϑῖδν. Οὐἶζτοσ. δὲ ὠὐσίεγας ΑΥΔΌ. ε- 
εις τοὺς τεσσ. 134. και τοὺς ἴΔηῖιπ| 19. κα τέσσαρας ὟΙ], Χ, ἃ.) 42. 3. κα Οορίυς ἴῃ (υριο-ΑΥΌ. ΕΑ. 9, σφαιρωτ.} οἱ φωςηρες τό, 

ν᾿ τα, 1τό, 18, 2ς, 30, 52, 54) 58) 57, 58, 59) ὅ4) 725) 73» 745 75» 77}. 72:  ἀντῆς τς. ΑγΔΌ. 1. 2. 3. ΑΓΔῸς ἴπ ΟΟρίο-Αγαῦ. Ἐκ, 5[αν. 
νι Ὁ 8. 8ς, τού, 118, 128, 130, 131) 134. ΑΙά. (αἴ. Νίς. Αταδ. τ. 2. Οἰἶγος. Ἴχρηπιυπὶ ἰῃ δοουΐανο Ρίυγα!! Ἀταῦ. 1.2. κρίνα] -Ἐ αυ- 

Αττη. 1. 3. αϊίφυς. Απῃ. ἘΔ4ά. τέσσαρα] α δῖαν. Οἷἶτοσ. μέ: τῆς τς) 72. ἈΓγδὺβ ἴῃ (ορῖο- Αγλρ. Ἑά. ἔραι] ἔσονται ΑἸά4. 851αν. 
61] ἝΞ α ἐγὶι τς, 72. -Ἐ φια ἐγππὲ Αστη. 3. αἴΐϊαυε. Ατπι. ἘΔ, Οἴτορ. εἰ ἐγ} (ἃς) ΑΥὐᾺ. 1. 2. α Οὐρᾶιβ εἴ ΑΓΔΌ5 ἰὰ Ὁοριο-Αὐάρ. 
τροδὼν]} τεσσάρων ποδὼν 15, 72. Αστη. τ- 3. δίσυς. Απτη. Ἐ4. ω-- ἘἙὰ. 
σιν Οορῖ. ὑπὸ τὴν ςεφ.} ἐπὶ τὴν σεῷ. 78. κα Αἴαῦ. :. 2. ΧΧΧῚ. ἝξΣ δὲ], δὲ ΠῚ, 107) 49) 71) γ6, τοβ, 118. ΑἸά, Οντ,. 

σ:Φ.} σρέπτην γεῷ. ς3) ζό, τοϑ, 129. (οπῃρ!. δῖαν. Οἴτζορ. ΑἹ. ἴ, ρᾶσῖς ρυΐπια, 298. Ασαῦ. 3. δῖαν. Οἴἶγοσ. Αὐτηοηὶ Οοάά. αἱϊ- 
ΧΧΝῚ. ἔσονται) μπὲ δ8ϊδν. Μοίᾳ. οἱ] α 59. δακτύλιοι] φυΐ. Ἄτπι. ἘΔ. α δὲ ἰπ τεχῖυρ 1.ἀ παδεῖ πιαυρῷ, ΝῚ]. διαδεῖ ἐξ δὲ, 4 ν΄ 

δχχτυλοι γ2, τού, 124. -Ἐ (δ εονοπα ΑΥδΌ. . ἃ. εἰς ϑήκας) συοδά δὲ ἴῃ οδαγαέξ. πιΐμστο, ΑἸεχ. οὐ μεχ' Αγβῦ. 1.2.  ἐἔχπο- 
εἰεδὶ (ἃς) Οορι. εχρυϊπι ἴπ πυπ). Πηρυϊατί δῖαν. Οἴἶγορ. εἰς 58. ρενόμ.} εχίδεπι ἈΤΆΡ, 3. πλαγίων} τῶν τλαγίὼν 74, 7)ςν τού, 
τοῖς ἄναφ.] ἐπ ἴοθο “βαϊοϊπιοπίογασι Αγαδ. 1. 2. ὅγε] Α τόβ, 118. 134. Ἐ αὐτῆς 1ς, 72. Οορῖ. Αταθ. 1. 2. 3. Ατἴπ). ᾿. -Ἐ τῆς 
ὡς τὸ ((ο) )2. ἐν αὐτοῖς τὴν τρώπ.} τὴν τράπ΄ ἐν αὖτ. ΑἸεχ. ᾿λυχνιαᾶς 30. 8ῖΑν. Ὀϊξοξ. καλαᾶμ. ο΄ -τχαλαμ. 39] α αἰτεσαῖγ. εἰ 

τὰ ἐν αὐτοῖς ΝἼΙ, τῷ, 2, 30, ς8, ς9, 118. Οοπιρί. Ἄυρ. Αταθ. 1. φι4: ἰΐς ἱπιοιαςεπς ς3, 71. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. τῆς λυχν. 19] αὶ 77). 
νυ 4. 3. Οορἕις εἰ Αὐϑὸβ ἱπ Ο(οριο-Ἀταῦ. Ἑά. δ1αν. Μοίᾳ.υ α εδάοπι ΑἸ. 3. τοῦ κλίτ. τοὺ ἑνὸς} τοῦ ενος κλιτ. ςξγ ςό, )ς, 82, 128, 

ἴῃ ἴοχῖυ, Τὰ πηᾶῦρο ἀυτῆς (ἢς) πιδηι ῥχγὶπιᾶ, 131. ἐν ἄντω τὴν τραπ.0 129. τὰ ἕν. αὐτῆς} αντῆς τοῦ ἐν. 11, ΨἼΙ], Χ, τῷ, 1.7 18, 19, 21, ΚΖ 

τς. 54) 79 ζ9, 64, 72, 73, 78, τοϑ, 118. Οοηρὶ. ΑΙοχ. (δῖ. Νῖς. 
ΧΧΨῚΙ. ἀναφορεῖς} τιδτρο αὐτῆς 8ς. -Ἐ ἰάειτι 'π ἔχ 390. κ αὐτῆς τό, 30, ςς, 58, 82, ὃς, 128, 129, 130, 131. δῖαν. Οἴιορ. 

δίδλν. Οἰἶτος. σθοῦζ. λόγους ἀναφ. ς3. ίάς δὴ σοπιπια 12. ἔξύ- Οεοζγ. Αγῃ;. 1. 3. αίαυς. Ασα. Ἑά. καὶ τρεῖς οὐπὶ 1644. α ἴα 
λων ὡσήπῆ].] ἴῃ πυπι. δηκυίατὶ δῖαν. Οἴορ. αὐτοὺς] αὐτὴν ς3, ἴσχει, (4 Ππαδεῖ πιαγρο, Αὐπι. 1. “τὲς ἀμίοπ δζς. δῖαν. Οτορ. τῆς 
οἱ. χρυσ. καὶ. καϑ. Χρυσ. 10. Ργαπιϊαῖς ἐκ εχ (οῖτ. 1324. λύυχν. ἐκ τῷ κλίτ. 2. α 52. κα τῆς λυχν. ΠΠ], 14, τό, 19, 25, 54, 
λ καθαρῷ γ1) γ6. καὶ ὧρ3.} α καὶ Οορῖ. ὧρϑ. ἱν αὐτοῖς 8, ὅς, 72, 77, 78, 118. (ἱ. Νίς. Ογτ. Α1.1. ς. Αταῦ. 3. διάθεὶ ἰῃ 
᾿ἡ τράπ.) ρογία ἐπ ἐδπΐς πιεηίαπε ΑΥΔΌ. τ... α ἢ τρώπ. Οεοῖσ. Ὁ «δαγαξξ, τηίποσς Αἰεχ. -Ἑ αὐΐης τς, γ2. ΑΥαΌ. 1. 2» δεντ.} «πο 

ΧΧΝΤΙῚ. Καὶ 1] κ .ς4. αὐτῆς] αντοῖς )ς. κα ϑῖλν. Οἷτορ. ΑἈχσηι. 3. αἴίψυς. Αττὰ. Ἐά. 
Ἀγπι. 1. 3. αἰϊΐΐφυς. Απῃ. Εά. τὰς ϑυίσκας] τοὺς ϑνισκους 131. ΧΧΧΙΙ. Καὶ τρεῖς ---κρίνον] Ἠδες εἰ αι 115 Ἰητεγδοοηῖ 5 ἷπ|- 
Ἕ αὐτῆς τς, 72. ΑΥΔΌ. 1. 2. Αγ]. 1. 3. αἰΐἴφυς. Αγηὶ. Ἐά. -Ὁ χαν., ργεῖδ Ἄχ δθηζ ἴῃ πος ἰοςο (οπ!ρὶ. Ασπλ. Ἐ4, εδάεπι Ὀἷ5 Τςριὰ μᾶ- 
τὰς φιαλας Χ, 18, 74) 7ζ. 84) τού, 134. 8414. καὶ τὸ σπονδ.} δὈεπὶ φιοηις Ατπιεπὶ (οάά, Δ]14ι]. εἰ ἔς, [δά οὐυπὶ ναγιθίαξε ῃοη- 

κα 72. κα καὶ ΟΘεοῦρ. -Ἐ αὐτῆς τς. Ατὰρ. 1. 2. 3. χυαϑ.] ΠῸΠ 4 Ἰοέτοης ᾿πέστα ποΐϊαπάδ, Ατσαῦ. 1. 2. χαὶ 1] α 58. ἐπ Ἶαω- 

αὐτῆς τς, ς8. Αγαθ. τ. 2. 3. Αγ). 3. αἰϊᾷυς. Ατπῃ. Εά. “εν κενά ἀπίϑη δῖαν. Οἴτορς. ἐχτετυπ.} ἐντετυπ. 2 ζ. καρυΐσκες} 

αυτοις (0) 72. σπείσεις) σπενδεις 129. ἐμιριοϊαὐμπὶ Αὐσ. 5 72. καρνισκοι 190. χαρυισχοις 53. -Ἐ οἱ σφαιβωτῆρες 74) 75» 
ἐν αὐτοῖς} κα 8.αν. Οἴἴτορ. Ασπ). 1. 3. αἰίφυθε. Ασηγ. Εά. ἐχ]) 84.) τού, 124. ποῃ αἰξίησυιηξς ροΐξ πάη νοςςπὶ ς9. ΑἸοχ. ἐν 

ΠΗ, Χὶ τ, 19» 30, ς3,) ς 5) ζ8, 64) 72, 82) ὃς, 1τοϑ, 118, 128, τῳ ---χρίνον] α ἴξος εἴ ας 115 Ἰηϊεγ]ασεηῖ Ατγαῦ. 4. τῷ ἑνὶ χκαλ.] 

129. (πρὶ. Αἴεχ. χαλ. τῷ ἐνὶ ὟΙ1, Χ, 14. τό, 18, 29, 10, 32) (4. 4), 58, 64,78, 53. 

ΧΧΙΧ. τὴν τραπ.] τῆς τραπεζης ΝΠ. -Ἡ μον Ῥαγμαίς. 1], 1.4...2.}».58, θ), δῖ) τοῦ, 128, 20. εὐῖϊς, 124. ΑΠ4, ΑΙοχ, τὰν ων, 

46ι. ἄρτους} α ζ9. καἷπ εχ, 1εἀ βαρεῖ πιᾶῦρο ὈΓΙΠΊα ΠΊΔΠῚ], καλ. ἔνι Ὡζ. τῶ χαλ. τῷ ἔνι 1ς- Ρροΐξ ἤδης οἰδιηϊαπι ἀπ πἰησωυηῖ 

Ἄγηι. 1. ἐνωπίους] ΠΙΑΥΡῸ ἃ ΠΊΔΠΙΙ 1 ς ἔεου]}} ἐνϑειους 11. διπλος το. ΑΙεχ. χαλαμίσκῳ] καλαμίσκοις (ἢς) ς9. σφαιρωτὴρ) 
προσωποὺς ἐνωπίους 53. ΠΙΆΓΘΟ διπροσωποὺς ς6. Ἐοτῖε, ποῖχ ᾿πητ-. οἱ σφαιρωτηρες 84. δῖαν. Οἷἶτον. σφαιρωτήρι ς9. ἔς, ἐξά εἰ ῥγα- 

αἰμα 5. μα’ς, προσωπων. προσώπων. (φυοά οἱ, Αφυα εἰ ΤΤ πεοάοϊϊοπθ. πο, Αὐαὺ. 1.2. ργφπιτίμηϊ εὐ Ατγπ. 3. αἰϊΐφυς. Ἄττῃ. Εά, χρί- 

ἢν νογ Πδη:) ρερετῖς Πο5 εὐγογθθ ϑουθαγιπι. τῆς τροδέσεως Οτὶσ, 1, νον] τὰ κρινὰ 84. 8|αν. Οἴἶγοσ. 4η)ο Αταθ. 1. 2. “Ἐ αντὴς 84. 

41ς. Ηος ϑγιημδομο τρυϊτυγ : [εὰ καὶ καλδνίαι προϑέσεως Ρ.ο 1, ὅδαν. Οὔτγορ. -Ἐ ἐ]έμς (ἴπ ππαίουϊπο) Αταῦ. ᾿..2. “Ἐ Ροιτο, ο σφχιρω- 

ς43. {απόδος (ορί. ἐναντίον) ἐνωπίον 10, ς3, τύ, τοϑ. (Ὀπρρὶ. τηρ ὑπὸ τὰς δυο καλάμισκους εξ αὐτῆς 84. -{ γοττο, ῥλφνυκίαᾳ, ῥήνε- 

μᾳ] μου 118. κα ἅτπι. 3. διαπαντός) - προσώπου ᾽ς. ᾿ξ υτήτς γμία μμὸ ἀκοῦης εαἱα»π!σμέϊς ἐα ἰἰΐα, εἰ ἠμουμίαᾳ μι ἀμούμς καἰ αν εἱς 

αἰϊα νογῆο, εἴ οογγυρῖα, πὰς οχ τηᾶῦρ, ἱηδιῶα εἴ, Βοίεγ δὰ ἐνωπίους εἴμ: (ἢς) δίαν, Οἤγον. ὅτω---χρατῆρες ἴῃ σοπ|, 33] ἢξὸς εἴ αι 

ραυΐο δηΐδ, 115. Ἰητογ σοῦ ποῖ ἱποϊάις ΑἸἰεχ. τοῖς Ἐξ χαλ.] ργωπηιης ἱπ 

υ» ὦ Δ΄ ῳ λυχνίαν ἘΠῚ ΤῊΝ λυχν. 111, Βα. 1], δ. τορευτὴν] ἌΓΑΝ. τ 2. Μὰ αἰαῖ Δταῦ. 4. 

τορνευτὴν 53. ἐμ απγο Ἰογτια (ορίιαβ η (ορῖο- Αταῦ. Εά. εχ σμγὸ ΧΧΧΙΙΙ. Τοῖυπι τοπιτηᾶ ἃ 25 76, 84. χαὶ ἐν τῇ λ.} καὶ ἐκ 

μονπαίίἰ ΑταΌ. : ποιήσ. τὴν λυχνίαν' ὁ καυλ.] “μείω λαμ ε τῆς λυχνίας ΑἸεχ. α( (ρῖιβ τη (ορῖο- Αταθ. Εά. κρατῆρες] ζα- 

τ: ἈΑΓαὺ. 3. εἴ ἤςς δὰ εἰ ργωτο, Αγαῦ. 1. 2. ὁ καυλ.] ΡΓφ- ἑαιεἰςμέϊ (Ἰορῖὰς ἴῃ (ορίο- ταῦ. Εά. ἐκτετυπ.] ΡΓαΣ ΠΕΣ χαὶ 

πτξ φμομίατι Ἄττῃ. 3. αἰαθ. Ατπὶ. Εα. αὐτῆς 19] , Δπη. τρεῖς κρατῆρες (φια ἔπε ἴθ οἰαγαΐῃ. πλϊπογῈ) ε ἐν ,«τετυπωμένοι χαρυὶϊσ- 

ι. 3. αἰϊαιιε. Αγηι. Βα. χαὶ οἱ χαλ.} α χαὶ ϑίαν. Οἰΐτγοσ. οἱ χας ἐν καλ αμίσχω τω ἑν! ἀν: Ἱ τὴρ καὶ κρίνον" ὕτως (ὅτως εἴ ἴῃ ἜΣΩΝ 

χαλαμ..] οἱ χρατηρὲς ὃς, 1211. “ αὐτῆς 19. 72. ΑΥἸΔΌ. 1. 2. 3. ταέϊ. τη ποῖ) τοῖς ἑξ «ἀλαμίσκοις τοῖς ἐκπορενομξ νοις ἐκ τῆς λυχνίας" 

Ἀταὺς 'ἰπ (ὁρίο- Αγδὺ. ΕἘά, ἜΧΡΥΙΠλϊς ᾿π πὰ π|. ΠΏσυϊατ! δαν, Οἰἶτγορ. καὶ ἐν τῇ λυ υχνὶ (ἴα νοῦθα Ὁ πηα ἴῃ οἰιαγαόζ, τὐλοινῖ τῇσ σσαρες χρα- 

ἘΧΡγ Ὡς ἴῃ ἀςουατινο οἰυγαὶ ΔΙῸ, 1. 2. 3. χαὶ οἱ κρατ΄] χα! τηρες ΑἸοχ. καρυϊσχους χαρουισχοις το, 1238. καουισχοι" οἱ σφΦέ- 
Ἢ » » 



ΕῈ ξ:ο 
ΚΕΦ. Χχν. 

84: 

46. μίσκοι ἐξ ἐξ αὐτῆς ἔςωσαγ' ὕλη τορευτὴ ἐξ ἐγὸς χρυσίου χαϑαρρῦ. 

37. νους αὐτῆς ἑπ]ά χαὶ ἐπτιϑήσεις τοὺς λύχνους, χαὶ φανῶσιν ἐκ τὰ ἐγὸς προσώπου 

38. ἐπαρυςῆραᾳ αὐτῆς, καὶ τὰ ὑποϑέματα αὐτῆς, ἐκ χρυσίου καϑαρξ “ποιήσεις. 

Ὅρᾳ φοιήσεις χαᾳτᾷὰ τὸν τύπον τὸν δεδειγμέγον σοι! ἐν 39: 

ΚΕΦ. 

ὑὰ 

ψ, 

4 

ἀρίνα αὐτῆς. 

Δ Ο Σ. 

Ὃ σφαιρωτὴρ ὑχὸ τοὺς δύο χαλαμίσχους ἐξ αὐτῆρ' χαὶ γφαιῥωτὴρ ὑσὸ τὰς 

τέσσαρας καλαμίσχους ἐξ αὐτῆτ' ὅτῳ φοῖς ἕξ καλαμίσκχοις τοῖς ; ἐχαορεγρμένοις ἐχ τῆς λυχνίαρ' 

3.5.. χαὶ ἐν τῇ λυχρίᾳ τέσσαρες ἀρατῆρες ἐκτετυπωμένοι χαρυΐσχουρ.} μ] οἱ σφᾳιρωτῆρες ἃ χαὶ οἱ χαλα- 

ταῦτα τάλαντον χρυσίου χαϑαροῦ. 

τῷ ρει. 

Καὶ ΔΝ τοὺς λύχ- 

Καὶ τὸν 

Πάντα τὰ σχεΐῃ 

ΑἹ τὴν σχηνὴν “ποιήσεις, δέχα αὐλαίας ἐκ βύσσου χεχλωσμένης, χαὶ ὑαχίγψου, καὶ “ππορφύ- 

4...»} 
φώτηρις τού. ἰλευῃλ ἢ, φυῇ νοσλθυ πὶ πῆυπι, δος ἱρίωπι ἕοιτο, 
ἐυϊῆει ἐεγδίυσι, 1]. ἐν τῷ --ἐκ τῆς λυχν. ἴῃ ςοπ|. 34} α ἱεες ε 

4.55 ᾿ΐδ ἰητεσδοεπῖ 9. ἐν τῷ εὐπὶ {ε4ᾳ4. α Αταῦ. 4. ἐν τῷ 
ἑνὶ καλ.) ἐν καλ. τὼ ἐνὶ Χ, )ς, τιοό. ἐν τω καλ. Τω ἔνι 18, γ4,. 1.34. 
ἐν τῶ ἔν! χάλαμὼω 72. ατῷ τς. κα οἠηπία Ν]], 14, 16, ἃς, 49, 30, 
53, 71) 73, 77. 78. 89, τι18, 128, 110. Αἴεχ. (ι. Νίς. Οορίυς ἰῃ 

(ομίο-Ατῦ. ἘΔ. δίαν. Οἴἴγοζ. Ασπν. 3. αἰΐφυς. Ατπ). ἘΔ. α εαάεπὶ 
μεΐπιο, (ξά (υρτλίςτίρῆϊ τεςεῃ5 πιδυς, 111:.- σφαιρωτῆρες] οἱ σφα!- 

ἡ θῶτ. Χ, τΏ, τῳ, 16, ι8, 40, 30, (2, ζ3, ςό, ξ7, ςϑ, ό4. γι, 72, 73» 

᾿.γ)4, 73. 78, 82, 1τοϑ, 118, 118, 114. Οοιρὶ. ΑἸ“. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. 

σφουρωτερ εἰς 129. σφαιρωτὴρ τοό. - αντὴῆς 

ι1ς, 72. Αταῦ. 1.2. ὁ ἴήεπι, (οὐ ροίϊετλίοτε πιδηι, 1]. ρει - 
τυοῖ “ Απῦ. 1. 2. τὸ κρίνα) κρίνον τού. αὐτῆς} α 106. 
εἐτείυπι πῃ. 1. ροΐϊ Πβῆς νοςεπὶ πὸη οἰπιηκυϊ, (ςὰ ςοπηεέϊι οὐαὶ 
ίεᾳᾳ. (ομρὶ. 

ὡς σφαιρωτηρες 3ς. 

ΧΧΧΙΝ. ὙΤοιυπι ςοιηπδ α ςῳ γύ, 84. ὁ σφαιρωτ.) και 
σφαίφωτ. τι, 19, 129. αὐ ΑΓ. 1.4. τα δὲ κρινὰ τοῦ σφερωτῆρος 
(4ς) τοό. καλαμ. 13) - ἐς Ασα. τ. ἐξ αὖτ. ιτ"---͵«ξ 
αὖτ. 2. α εἰνεσυῖτα εἰ φυαε 5 ἰηιετίωσεως 29, 10, 64, 72, 73, 106. 
ἐξ αὐτὲς 1} να 71, 1218, α ἐξ γς. Ἐ καὶ ο σφαιρωτηρ πὸ τους δυο 
χαλαμισκοὺς ἐξ αὐτὰς Χ. ΑτΔΡ. 3. - εδάεπι (υὉ Χ ἰπ ἐμαγαδέξ. πνκὶ- 

ποτε Αἰεχ. -Ἐ εδόεηι, οἱ αυοά παρεδηὶ χαὶ σφαιρωτηρ, Ν]1, 14) 

15, 16, 1τ8, τον 43, τό, ς7, 71, 74, 77, 78, 85, 128, 130, 131) 134. 
(οαιρί. (ει. Νὶς. ϑίδν. Μοίᾳ. Αγδῦ. ν᾿. 2. (ορίυς ἰη (ορίο- Αγαῦ. 
ἙἘά. Οοος. καὶ σῷ. ὑπὸ τοὺς τίσσ. καλαμ. ἐξ αὐτ.})., ΠΠ]| Ν]], 

Χ, 14, τςν τό, 18, το» ς2. φό, ς7, 71, 74. 77, 78, ὃς, 148, 130, 
131. 12,4. (οαρὶ. κι. Νις. (ορίυς ἰα (οριίο-Αταθ. Εά. Αμῦ. :. 
.3. ἰδϑεῖ ὧδ Χὶ ἰα εἰαγβέϊ. πιίμογε χαὶ ὁ σφαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺς δύο 

χαλαμίσκους ἐξ αὐτῆς ΑΙεχ. Εχ εἰδυήυ!!5 ςοπ( τη δυ5 Αἰτεγα νἱἀεἴιν 
Ῥετ νεϊυῆυπ) αἰτογεῶι οχοἰἀϊῆς. καλαμιίσκ. 2] Ἔ “]Πς Αππα. 1. 
αἰ φυε. Απτι. Ἑά. ἐξ αὐτ. 29] , Οεοῖς. ἅτω τοῖς---ἰχ τῆς 
λνχν.] ας εἰ φυα: ἰΐ6 ἱπιεσβεεπι ροηὶ! ροίῖ καρνίσκους, ἱπνετίεῃ9 
εἰλυΐυἶλε, τού. ζτω) εἰ ἤς Ατδὺ. 1.2. ,Νβο )αεῖερ Αττη. τ. δ]]- 
ηυς. Απη. Ἑά. 
Ἄχεμπῖε, ΑΤΔΌ. 3. τοῖς ἱκπορ.) α τοῖς πῇ. τ. αἴϑᾳις. Ασην. ΕἘὰ, 

λυχνίας) - ἡππς Αττι. 3. αἰαυς. ΑἸτῃ. Βα. καὶ ἐν τῃ--χα- 
ενΐσκ.) α Βαες εἰ φυας ἴΐ» ἱπιεύδεεης 1], Χ, 14. τς» τό, 18, 19) 2 ς, 

29, 30, 32, ζ2, 53» 46, 7» 49. 64» 71» 72ν 73» 724. 78» 77» 78ν ὃς» 
118, 128, 110, 131, 114. Οοπιρί. Αἰεχ. (αἱ. ΝΊς. Αὔῦ. ᾿. 2. 3. 

Οὐσρίυς εἰ Ἄτεδε ἰη (ορίο- Αγαῦ. Εά. Απτ. 1. 3. αἰΐφυς. Απῃ. Βα. 
καρυϊσχους) α τοϑ. νέσχοις ΑΙΔ. 

ΧΧΧΝ. Οἱ σφαιρι) οἱ καλαμίσχοι 19, ς3, ς6, τοϑ. (ομρί. 
ργαπηιηι καὶ ς3, ς6. (οπιρὶ. Αταῦ. :. 2. «Ὁ καὶ τὰ χρνα Χ, τ8, 

74, 78. 84.) τού, 134. Ἔκρωα 130. “Γ αὐτῶν 15) 72. Α΄. 1. 3. 
αἰφις. Απτ. Ἑά. 1 οἷν: ( ἴῃ ἰπσπιϊπίθο) Αὐτὰρ. 1. 2. 3. ρυξημῖ- 
ἴυπι φιυοπίαρ, εἰ -ἴ ἰδλο) Ἄττα. 1. 1. δΐφυε. Απῃ. Βα, κα- 
λαμίσκ.) σφαιρωτηρες 19, 43, τό, τοϑ. (οτηρ. Ὁ αὑτῶν τς; 
,2. Ἔ σὰ (ἴῃ ἱαπιϊηΐπο) Αγαῦ. 1. 2. 2. ἰξ αὐτῆς) Πίς 
Ρίεπε ἀϊξίησυυης Αταῦ. 1. 2. ἔγςωσαν) ἐσονται 82. ἔπι, ἔπε 
Ρυμᾶο (οαυεηίς, Αχαρ. 1. 2. 3. ὅλη τρρευτὴ) φολότυρωτοι ([ς) 
73. λοι τορευτοι .9. Οὐπιρί. φλοι τορνευτοι (3,3. ὄν δία 
οοπία Ατδῦ. 3. ἀμδ) ιεε πωπι δίδν. Οὗτος. ἐνὸς.) α Οορι. 
Αιαῦ. 3. 

ΧΧΧΥΙ. τοὺς λύχν. 1} ,α τὰς (9. αὐτῆς] ες Ἀπ. 1. 3. 
δ ἴφις. Αππ. 4. α ϑίαν. Οἴτος. ἐπα" καὶ ἐπιϑ. τ. λ. καὶ] 
α 71, 83). Απῇ. 3. ἃ καὶ ἐπι. τ΄ λ. καὶ γ6, ἐκιϑήσεις) ἐπιϑυ- 
σης (ἔς, ἰεζ. ἐπιϑησης) τοό. τοὺς λύχν. 25] τοὺς λιϑους (Ης) 74. 

αὐτοὺς 29. μβεν ἰκοίσκανι Αγτα. 1. αἰΐᾳυς. Απῃ. Ἐά. - ἑαυτῆς 

τοό. αὐτῆς Ι, Χ, 14. 16, 18, 25.) 30, 32) ς2) 43γ,..4).5 65 5ὔ, 

τοῖς ἵξ καλαμ. τοῖς ἐκπορενομ.} ,μχ εαἰακεϊαμὶ 

ς7, ὅ4, 73, 73» 74) 77» 789) 85.) 128, 130, 131, 13. Οοπιρί. ΑΙά. 
Αἰεχ. (δι. Νίς. γε. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρεῖπια, 298. Αγαῦ. 1. 2. 1. δῖαν. 

Μοίᾳ. καὶ φανῶσιν) καὶ φανῖι 7ς. κι! ἰμεεαπι δῖλν. Οἴἶζοζ. 

τοῦ ἱνὸς προσώκ.} του τροσωκ. τοῦ ἐνος ης. “- αὐτῆς 1ς,) 10, ς8, 
73) 108. Οοπιρὶ. δίαν. Ἱοίᾳ. Αττη. :. αἰϊΐᾳφυε. Αππτη. Ἐὰ. ἰάεπι [:- 
Ῥελίς ρει. τεοοηῖϊ πᾶπῦ 131. -ἐ ἰάεπι ἱπῃ ςπλγβῶς, πύπογε ΑἸεχ. 
ἝἜ διό 8ἷαν. 

ΧΧΧΥῚΙ!. 
Οἴἶορ. Ασπι. 1. αΐφυς. Ατπι. ἘΔ, αὐτῆς 1" --αὐτῆς 25} κα αἰϊετ- 
ὈΓΟτῚ εἴ αἰι55 115 ἱπιεγ)δοεϊ 14) 105, 2 5), ξ2) 53» δῷ, 57» 73ν 77ν 78. 

α ἷῃ τεχῖυ, ἐεὰ υρταίςτὶρῶι γτεςεπιου πιᾶπι8, 131. οδάεῃι υηςἷ5 ἱποίυ- 

ἀϊι ((ρρίεῶ (ω]. αὖ Ἑάϊιοτς) (δῖ. Νὶς. αὐτῆς 25 129. Οορίυς ἰπ 
(οριο-Ατλῦ. Εἀ. Απῃ. 1. 3. δἰμᾳυθ. Αππῃ. Ἐά, οἱ φμαγ (υγραπὶ (μὸ 
“ο (οριῖ. ἰχ] αἷς, 72. καϑαρο} - ταλάντον χρυσιδ χκα- 
ϑ ρου, εἰ ρίεπς ἀϊδπίηφυϊι, 120. -Ἐ εδάεπι ὃς. - τάλαντου χρυσ. 
καϑαρου τς. πππιῦσει()., δὶς ΝἾἼ, 10, 2ς, 29, 32, 54, {8, ς0. 
ό4, 74... 75. 76, γη8, τού, 118. (ἰοπιρί. Αἰαχ. δι, Νίς. Αγδῦ. τ. 2. 
ἰδῆς νοςεπὶ τείςτι δά ςογ)πδ ζιδίδαυεῃς 130. - αὐτὴν τς, 72. 
ἐγαν (ορῖ. 

ΧΧΧΧΝΙΙ. Πάντα εὐπὶ ε4ᾳ4. ἱπ οοπιηιλῖε) ταλαντὸν χρυδιου 
καϑαρὰ ποιήσεις π. τα σχ. ταυτα Ν]Ϊ, Χ, 14, τό, 18, 19, 3 ς, 29, ς2» 

7, 48, 9, 64, 73ν 74. 76, 77» 78, 83, 84, τού, 1τοϑ, 118, 128, 120, 
111, 134. (ὐοπιρί. ΑΙβΔ. ΑἸἰεχ. (δι. Νὶς. δου. δῖαν. Οἶτος. ἔς, 
ηἱῖ φιοά μαῦεαῖ μαείαν, διαν. Μοίᾳ. ταλάαντὸον ψαντὰ τὰ σκ. ταυτὰ 
73. Φοιησεις σ΄. τὰ σκ. ταυτὰ τάλαντον χρυσ. χαϑ. 110. ταντὰ 
τὰ σχ. ταὐτὰ ἰληῖυπι, εἴ ςοππείχϊ οὐπὶ σοπλαῖς (υἰνεαιεηῖςε, ις. 
“' ,αείε; βα εχ ἸΙαἰεμίο αμνὶ βανὶ σανε ον δα: υα τα ο)ν. Ἀταὺ, τ. 1. 

ἐαἰςπίναα φαγὶ ρωγὶ γαεὶει ἄσε φεπία ΑΤτῃ. 1. 3. δίαυς. Απῃ. Εά. 
ῥεαηιει μαεὶ, Οορἕις ἱπ Οορίο- ταῦ. Εὰ. ταῦτα) ἄἀντης ς3. 
(ορί. ἈΑτγαῦ. 3. ὡμπινία (ορῖως ἴῃ (ορίο-ΑτΆΡ. Εά. τάλαντον) 
ταλάντου (γε. ΑΙ. ὶ, Ραπῖς Ρεΐπιδ, 298. ἐν μαάετε Ατγαῦὺ. 3. 

ΧΧΧΙΧ. Ὅρα ποιήσ.} α ὁῥας ποιησ. 72. ὅρα 7ς. 
δίαν. Οἰἶγος. τροιῆσε!ς} ποιήσης Οουρὶ. δίαν. Μοίᾳ. ἄς ΤῊε- 
οὐαχεῖ. ἰϊ, το28, (τἀ αἰ0᾽ υἱ γα... ὥς Εὐυΐ. 1ΐ, 172, δὰ [5 4ἰ1δὲ υἱ 
να. “Ἢ παᾶντὰ Ν]], το, 30, ε18, 129, 130. Οὐξ. ἱ, 170. Ευΐ, ἱ, 
ς94. ἰΐ, 172, 178, 1903. Ἐρίρῆ. ἱ, φορ. (οίπι. 11, τού, 199. ΤΒεο- 
ἀοτεῖ. ἱπ (αἱ. Νὶς. ἰ, γ01ν εἰ 410]. Ιγεῃ. [πτρ. Ηΐαγ. Οορι. Αἰῶῦ. 3. 
Ἔ ἰάσπη Ὠαπιδίς. ἱ, 28ο, 137, 341, (αἱ μδδεῖ υἱ Καῖ. ;, 312. -Ἐ “βετα 

θιαπίΩ ἘΘΡΗΒ ὶπ (οριο.ἌταΡ. ἙἘὰ. ἡ ϊαα Αὐτὰ. 1. 2. τὸν 

τύπ. τὸν διδινγμένον] τὸν τ. τῶν ϑιδειγμένων, [οὰ φυολά τῶν δωδ. ΠῚ 
οἰιαγλξς. πΐπογε, ΑἸεχ τὸν τ. τὸν διχϑέντα 15, 30, ς3,) ςό, ςβ, 7, 
ὃς, 12:8, 130. Οἷς. 1]. ς. Ευί, ᾿. ες. ΕρίΡΆ. Ἰ. ς. Οοίαι. 1]. ος. 8)4- 
τποίς. 1]. ςς. Ὑεοάοκεῖ. 1]. ἐς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς ργΐπια, λοϑ. ἐγραν 
δου μμε φιθ υἱοἐ ὶ ἱτεῃ. ΙῖΡ. (ροκίονν φμανε οβεπάϊ Ηϊϊλγ. ἐχενερίαν 
4μοἱ πιοηβησυὶ ἐμ’ Αραῦς πὰ (ὐοριο-Αταῦ. ἕά. ἰω φιοα "ιοην- 

3βιαίασ δᾷν. Οἰΐϊτος. φιυρά πον γανὶ ἐχονιρία Απῃ. 1. αἰϊίᾳυο. 

Ατα. Εα. σο.} α Αγαὺς ἱπ Οορίο-Αταῦ. ἙἘ4ά. ὄρει!) Ἐ Σινᾶ 
Ἐριρῇ. Ι. ς. 

“1 Ἴαεφι 

1. Καὶ τὴν σκην.] κάι τη σχηνη 16, ἃς, ς2, ς3ν (4. 73, 131. ΔΜ, 
(ει, Νὶς. “σῥεγααεκμίννι ἀαίενε δίλν. Μοίᾳ. εἰ ῥαῤενκαομὶ ςὰπι 8ζ- 
ὕουΐο (ορίυ5 εἰ Αγδὺς ἰη (ορίο-Αταῦ, Εά. οἱ μην Ταὀεγηαοκὶο Αταὺ. 3. 
φῳοιήσεις 1} ,αεῖα: ὅ5ϊαν. Δοίᾳ. “μας Αχαῦ. 3. δίκα αὐλαίας) 
δικα αὐυλαιαις 19. ἀἴξέένι απίισογηα ΑἸ. 4 αἴρέένε αμἰχὶς 81λν. 
Μοί. ἐκ βύσσ.) α ἐκ 14) 16, 32) ζ2. ς49 ὅῳ 73, 7). Οδι. Νὶς. 
α φυοφυε ρεπιο, (σὰ ἐυρεαίςρῆϊ τεςεπῇοε πηλῆυ8, 131. κεχλωσμέ- 
γης---χικλωσμένε]) α ροϊχειηυπι εἴ 4ι: ἢἰβ ἰηϊεύᾳοεηε 7). ὑακινθ.} 
»ό ἀγαείμιδο διαν. Οἴτοζς. εἰ ἀγαοίαιλο Αττῆ. 1. χαὶ τορῷ.] δὶς 

ἐρὴριὰ τι6. οἱ ἐς ρσρκα Ἄχτλ. 1. αἰίαυς. Ατηι, ἘΔ. α 8ίδν. Οἵ- 

τὸν ἐπαρυςηρ} Ἔχρηϊπηυπῖ ἴῃ ΠΌΠΊΕΤΟ ρέμα! δῖαν. . 

παπανιβ». αὐεῦνη 

Ι 

ΧΑΘ. ἀκ: ΠΝ 

ὄν" 

ἋᾺ ΓΙ χύσι Ὁ 

ὦ. 



ΤΣ 

᾿Π ἄυλ. ἃ ς) 30) ζ4,), 579 74.) 78», 131) 134. καὶ αἱ αὐλ. 108. 

πο ἢ 
αν 
βανᾷ Ὁ Δ Ο Σ. 

ΚΕΦ. ΧΧΎΪ. 
ἊΝ , ΄᾿΄᾽,͵ ΄᾿ 59 ΝΞ ΚΨΚΖ.ΧΚΕ ΄ 2 “2 »᾿ κ“ῸΦ . “᾿ωι 

ρας, χαὶ χοχχίνου χεχλωσμένα Χερουδίμ' ἐργασίᾳ ὑφάντε ποιήσεις αὐτάς. Μῆκος τὴς αὐλαίας 23. 

τῆς μιᾶς ὀχτὼ χαὶ εἴκοσι πήχεων, καὶ εὗρος τεσσάρων πήχεων ἡ αὐλαία ἡ μία ἔφα!" μέτρον τὸ 
Σ)Σ ͵ΝὩ.ΜΝ εἬ ΄ [1 3 7 ΄ Ὰ, 3 φ ϑ» ᾽ 9 », ᾽ Ν᾿ 4 ες π7 3 

αὐτὸ ἐςαι σάσαις ταῖς αὐλαίαις. - Πέντε δὲ αὐλαῖαι ἔσονται ἐξ ἀλλήλων ἐχόμεναι. ἡ ἑτέρα ἐχ 3. 

χύλας ὑαχινϑίνας ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς, ἐκ τῇ ἑγὸς μέροὺς εἰς τὴν συμξολήν' 

καὶ ὅτω ποιήσεις ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς ἐξωτέρας “πρὸς τῇ συμδολῆ τῇ δευτέρᾳ. 

ΠΠεντήχοντα ἀγχύλας «ποιήσεις τῇ αὐλαΐᾳ τῇ μιᾷ, χαὶ πεντήκοντα ἀγχύλας “ποιήσεις ἐχ᾿ τῷ μέ- ς. 
ρους τῆς αὐλαίας χατὰ τὴν συμδολὴν τῆς δευτέρας, ἀντιπρόσωποι ἀγτιπίπηουσαι ἀλλήλαις εἰς 
ς« “Ζ 
«ΧΑ(ςὮ. 

ἰϑν ς Ν Ζ΄ 3 φῶ » ’ ε » Ὃς ᾿“" ΄. 2 ρΦ 3 

ἐ τῆς ἐτεραφ' χαι ἄεντε αυλαιαι ἐσον]αι συνεχόμεγαι ἑτέρα τῇ ετερὰ. Καὶ ποιήσεις αὐὑταις αγ- 4. 

'ς 7 »,΄ φ, ἰδ ςς ΄ Ἁ, ͵ φ΄ ει » “ὁ ς»νν,ἢ 

Και “ποιησειίς χρίχοὺς “πεγτῆχον]α χρυσᾶς" χαὶ συνάψεις τὰς αυλαίαᾶς ἑτέραν τῇ εἐτερᾷ 6. 

τοῖς χρίχοις" χαὶ ἕςαι ἡ σχηνὴ μία. Καὶ ποιήσεις δέῤῥεις τριχίνας σχέπην ἐπὶ τῆς σχηνῆς, ἔνδεχα 5. 

δέῤῥεις “σοιήσεις αὐτάς, Τὸ μῆκος τῆς δέῤῥεως τῆς μιᾶς, τριάκοντα πἤχεων, χαὶ τεσσάρων «ή- 8. 

ἴσον. κεκλωσμένου) ρΡοίξ ῃδης νοςδηὶ ἀπ ηστιπε ζο. ΑἸεχ. (δῖ. 
Νῖς. Αὐυρ. Χερουξίμ.} Χερουξειν Χ, 3... Χερουδιν 134. Χερα- 
δε 2ς. ΑἴἊεχ. α 72. μὲ Οἠογεδίρνε Αὐδὸβ ἴθ Οορίο- Ασαρ. Ἐά. 
"ρυγαιωνι ΑτδΌὺ. 1. 2. Ψι|άς Ηΐεγοη. Ερ. δὰ Μάγος. ροῖϊ ἤδης νο- 

(επὶ ποη αἰΠηρυιηῖ ς9, 75, 120, 131. Γ(οπὶ. Αἰεχ. (αῖ. Νῖς. 
Οορίυ εἰ Αταῦβ ἴῃ Οορίο- Αγαρ. ἘΕά. ἐργασίᾳ} ἐργασιαν τ4, τό, 

2:,) 30, 32) 52) δή» ς7. 759 859 130, 131. Ογτύ, ΑἹ. 1, ρασῖς ῥτϊηια,. 
315. Αγδὺβ ἱπ Οορῖο- ΑΚ. Ἑά. εργασιᾶς 7). -Ἐοπιπία (ορῖ, 
οβέγα οπιπὶα Οορίυς ἰὰ Οορῖο- Αταῦ. Ἐά, ὑφάντου] υφαντὴ 18. 
ΤΟΔΥΡῸ τοοιχίλτου Χ, ποιήσεις 29] γπεία: ϑϊαν. Μοΐῃ. αὖ- 
τάς} αὐτὰ τού, 130, 131. - Ρυηδς ΠιὈ]εϑῖ5 ποῖδῖδ, καὶ σφερωτη- 
βες ὑπὸ τοὺς τισσαρας καλαμισχοὺς εξ ἀντὴς τιοό. α Οορίυβ ἴῃ 
Οορίο Αταν. Εά. β 

1. Μηκ.] τὸ μηχ. τοῦ. 

Ἀπῃ. 1. αἰίᾳυς. Απῃ. Εά, 

.“. 4 “ὦ 

τῆς αὐλ. τῆς μ.} τῆς μ. αὐλ. 72. 

ὀχτὼ καὶ εἴκ.] εἰκ. καὶ Ἴκτω 10, 
1ο8. Οεοῦρ. εἰχοσιοχτω 30, 75) 8ζ.9 130. δλν. ΑΥ. 1. 111|41|6. 

Ἀπ. Ἐά. πήχεων 15} σήχεις 2ς. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε ρυΐπηα, 31 ς. 
σηχὼν ΝἾ7ΠΙ], ςς. Οοιμρὶ. εὖρος] τὸ εὑρ. 745) 7.» 84.) τού, τοϑ, 
118, 134. τεσσ. τεήχ. ἡ αὐλ. ἡ μ.} κα ἢ αὐλ ἡ μ. γ5. ροῖϊ πή- 
χέων ἀπϊέηπρυυπς (αἴ. Νίς. Αγαρ. :. 2. Αγὰὺς ἱπ Οορίο-Αταῦ. Ἑά. 
“πὶχς αὶ φμαίκονῦ σὐὐίίογωπι ΑΥΔΌ. 1.2. Ατγδὺβ ἰὴ (ορῖο-Ατὰρ. Ἑά, 
φηαῖμον ἐμδἑίογεπι ἀμίφεο πὶ δῖαν. Οὗἶτορ. πῃ. ᾿. αϊΐψυς. Αττη. Ἑά. 
αὐλαία} αὐλὴ Ῥαπηο, {εξ αὐυλαιώ πύης εχ (ΟΥΤ. {εσυπάδε πηδηιι5, δὰ 
νεῖ 11. αὐγῖμπι, νεὶ ἡαπμα, νεῖ κίας ΟὈτπεῦαῖ ἀρυά δἰϊαυος ᾿ἢ- 
ῖ Τ1,λὔποβ, ἱεῆε Αὐυρ. ἕςαι τ" ------ἔραι 29] αᾳ αἰκογυ τη) εἴ 

4118 ᾿ϊ5 ἱπιε)δοεηξ 14.) τό, 130. ἔγαι 1] α ς8, 72. Ατδῦ. 1. 2. 
εἴο ϑῖαν. φοΐξ βδης νοςεπὶ ποη ἀϊπίησυυπι Οδι. Νῖς. δῖαν. Οἴτορς. 

μέτρ. τὸ αὐτὸ ἴςα!.) μετρον εἰξ Τυρταίογίρζιιπι γεσεητὶ τπᾶπι 131. ρμοΐξ 

μέτρον ρίεης ἀϊπίπρυϊ (αι. ΝΊς. καὶ μετρ. τὸ αὐτὸ ς8. εἰ ΛῈ )εχία 
"εηίγαηε ππᾶπε ΑΥΔῸ. 1.2. μέτρ. ἔςαι τὸ αὐτὸ ΑἸεχ. σας.] 
α 111. Ρτιοςορ. υἱ νἱάετυν, ἰη (δὲ. ΝΊς. ἱ, 84,7). διδθεῖ ἴῃ οδιαγδέξ. τη]- 

ποῖος ΑΪοχ. αὐλαίαις] αὐλαῖς 4 ς. κε ραυΐο δηῖς δὰ νοςεπὶ αὐ- 

λαία. 
111. Τοῖυπι ςομηπΔ κα 83. αἶντε τ" -τ-ὐὖντε 29], Αἰτογιτιπι 

εἰ φυξ ἰἰς ἰηϊεήασεπε ς2. ΑὙδΌ. 3. δὲ] αὶ 14) τό, 2ς, ζ4) 7» 
739 7790 118. διαν. Οἴἶτορ. πῃ. 1. αἰἶχψιθ. ἄπ. Ἐὰ. {υρτδίςπρῆι 
ΤΕΟΘΠΙΟΥ ΤδΔη05 131. ἔσονται 15] ἐξγωσαν 74. ϑίαν. Οἶτορ. 
,α Ἄττι. τ. αἰϊχυε. πῃ. Ἑά. ἐξ ἀλλήλ.} α Αἰεχ. ἐχόμ.] 

συνῆχομ. ΝἼ, Χ, τς, 18, 29» 30, ς3,) ζ6, ς8, ζ9,) 72, 745 755 84) 8 5, 
τού, 118, 128, 130, 134. Οομρὶ. ΑΙεχ. γτν, ΑἹ. 1, ραγῖε ῥγίπιᾶ, 

315. ἑτέρα] , ἡ Χ, τς» τό, 18, 2ς, 29, 595 64) 73. 75» 84. 85, 
τού, 1τοϑ, 118, 130, 131) 114. ΑἸεχ. χπαπε ΟἾογρ. ἢ ἔτ. ἐκ τῆς 
ἔν.} α Ἀπη. 1:. δίίφυς. στη. Εά. καὶ τίντε αὐλ.] καὶ αἱ τ. 

“π. αὐλαι 

ξ2. κα οὐτὰ (4. ἱπ οσοτηπιδῖε 16, 725, 74. 76, 845) τού, 118. ΑΓΔΌ. 2. 

εἰ φμίαφεε αάΐες αἰα Αττηεηὶ Οοάά. αἰΐφι!. Ατγπν. ἙἘά. ἔσονται 25} 

α Ἄσππεηὶ (οάά, αδἰϊφυϊ. Ατπῃ. Ἐά. συνεχόμ.} κα 14) 2ζ) ς4γ) ξ τ» 

ς7) 73» 78) 130, 131. Ργαπιττιπε ἐξ αλληλων 19, 74) 77, 108. 
Οοπιρὶ. Απτηεπὶ (οί, δἰίχψυ!. Απῃ. Εά. ἑτέρα 2} ἡ ἑτέρα 
Οουνρὶ. τῇ ἱτίρᾳ} ἐτερας Ὡς. τῆς ἐτερᾶς ζ6. εκ τῆς ετε- 
ρας ΝΙΙ, Χ, τς, 18, 19) 29, 30, 8, 64, 73) 74) 77» 78» 8ς,) 1τοβ, 
1309 131) 134. (οιηρ!. ΑἸά. Αἰεχ. δίαν. εκατερας 1.) 52, 54) 

7. 
᾿ ΙΝ. ποιήσ. 157] “αεία: 5ῖλν. Μοίᾳ.ΎΌ ,ας Αἴδ. 1. 2. αὐ- 
ταῖς] αὐτὰς ξς. δῖαν. Οὐἴζοσ. Ασπῃ. 1ἱ.ἥ 

αἰἴαιε. πη, Εά. ἀγχύλ. ὑακ.} αυλαιᾶς νακ. 10. 

ἀγαεῤἦο ((ς) Αγδῦ, σ. 2. 

να 19), 1οΟϑ. Αγχαδῦ. 1. 2. 3. 

ὉΙΡΊΜΙ Εχ 
Ε Ἁ Ἰων ζ΄ 

ἔπι τὸῦυ “ειλ, 1] ἐκ του χειλ, ζ2, 

καὶ πεντήκ.} α καὶ ς4. 5ϊαν. Οἴτορ. 

ἦα Οορίυ ἐπ Οορίο-Αταῦ. Εἀ. Ατὔπι. 1. αἰϊφυς, Ατπὶ. Ἐαὰ. 

)ς. κατοῦ χείλ. )γ2Ζ. τῆς αὐλ. 15], τῆς Οορῖι ἴῃ Οορῖο- Αταῦ. 
ἙΕά4. Ἀπῃ. 1. αἰϊαις. Ατη. Ἑά. εἰς τὴν} του εἰς τὴν ς. κατὰ 

τὴν ςζ. συμξολήν]) εοηρίμεἑπαιίοπενι Οορῖ. καὶ ὅτω] βὲ ακ- 

ἤεσι ϑίαν. Οἶτοσ. κα καὶ Θδογρ. Απηεηὶ Οοάά. αἰϊφυ!. Ατηϊ. Ἐὰ. 

ἐπὶ τοῦ χείλ. 29] αὶ ς3,) 76. τῆς αὐλ. τῆς ἔξωτ.), Αὐρ. αὖ- 
λαίας 2] -Ἑ τῆς μιας ςς. τῆς ἐξωτ.} τῆς ἐξωϑὲν )ς. ὠορὸς 

τῇ τρὸ του (ῇς) 7γς.. τῇ συμᾷ. τῇ δευτ.} τὴν συμβολὴν τὴν δευ- 
τερᾶν 72. β 

Ν. Πεντήκ. τ" --πεντήκ. 2} α αἰξεγιγ. εἴ φιας 115 Ἰητει)ασοηϊ ς 3, 
ξ7, 78. πεεντήκ. 1] Ἢ δὲ Ν]], Χ, 14, τς, τό, 18, 19». 25») 29, 

30, 325) 52, ς3) ς4) τύ, ςϑ, (0, 64, 71) 725) 745 75ν 767 77» 84. ς» τού, 
1ο8, 118, 128, 130, 121) 124. (οπιρὶ. Α]ά. ΑΙοχ. (δῖ. Νς. ΑἿὰΡ. " 

1.2. 3. (ορῖιβ ἰη (ορῖο-Αταῦ. Εὰ. ργδηλ ὁ Ατὰῦβ τ ( ορίο- 
Ἀγαὺ. Ἑά. ἀγκύλας) αγκυλαις 84. ποιήσ. τ᾿ --ποιήσ. ,"] 
α Ἀἰτεγιῖγ. εἴ αυα5 115 ἰητεηδοεπὶ τό. α εδάστγη, [δὰ {ιργαίογρῆϊ γεσεη- 
ἴον πηδῃι18), 130. ποιήσ. 1] α τού. τῇ αὐλ.}] α τῇ ὅ8|αν. 
Οἴἶτορ. Οορῖυς ἴῃ Οορίο-Αταῦ. ἘΔ. Αττῃ. 1. αἱϊΐαυς Απῃ. Ἑά. 

ἀγκύλ. ποιήσ. 4] α τού. 
ἐκ τοῦ μέρ. τῆς αὐλ.} ἐκ τοῦ ἕνος μ. τῆς ἀνλ. 74 78» 847 τού, 134. 
τὴ αυλαιᾶ τὴ μιὰ τληῖυπι 118. α τῆς αὐλ. γό. τῆς ϑευτ.Ἶ τὴν 

δευτεραν 71, 72. Ατπηεπὶ Οοάά. αἰϊαυϊ. Απτ. ἘΔ. ποη ἀϊβίηριιπε 
Ροΐξ μᾶς νοςεπὶ ςο. Αἴεχ. ἀντιπρόσωποι) ἀντιπρόσωπον τό, 
γ1,) 74, 134. ἀντιπιπ].} αντιτυπίουσαι 72. -Ἐ αι αγκυλαι τς, 

72. -Ἔ αγκυλαι 128. εοππεύϊεπίμν Αττη. 1. αϊφυε. Απηὶ. Εά. 

ἀλλήλαις εἰς ἑκᾶς.}] αλληλαις ἐχαφξὴ 1τοβ. αλλῆηλας εἰς εκας. ςὅ. 

αλληλαις εἰς εκαςηὴ (ἢς) 3.5. αλληλας ἐχαςὴ (ἢς) 134. εἰς ἀαλληλα 
ἐχαςὴ ὃς, 111. Απῃ. 1. δἰϊφιςθ, Αὐπι. Ἐά. εἰς αλληλοὺυς ἐχαςὴν 

(ς) 72. εἰς ἀλλήλους ἐκας τού. εἰς ἀλληλᾶς ἐκαςὴ Ὗ]], Χ, 14, 

1ξγ) 16, 18, 19) 2ξ,) 29, 32) 52) 545 57» 58) 59,9 64, 71γ 73») 74» 76, 
27) 78, 84. 118, 128. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (αι. Νῖς. 

ΝΙ. Καὶ «1, 6. Οοπιρὶ.᾿ κρίκ. τοεντῆχ.] τεντῆχ. χρικ. 
1) ς8, 72. χρίκους} δαχτυλίιους ἢς. χρυσοὺς] ἐκ ἀμτὸ Αταὺς 
ἴπ Οορίο- ΑτΡ. Εα. συνάψεις} συναξεις ἢς. ἑτέραν τῇ ἕτ.] 
ετερὰν τῆς ἐτερᾶς 14) τό, 2ς) 527) ς4) 57) 73» 77» 78ν 131. ἀκίαππι 

σα ακίιξ Αρ. τοῖς κρίκοις] τοις ϑακτυλιοις ἧς. ρτριηῖτιηῖ 

α Αιαδ. 

1. 2. ἡ σχηνὴ] εἰς σχηνὴν 108. ες σχηνην 10. μία] ἡ μια 
τό. ' 

Ν]1. ποιήσ. 15] - ἀκζσο: ππώεοὶ δῖαν. ΟἸτορ. 

«εἰανιίμα νεῖ υοβίπιεπια (εἰ ῆς 41181) Οοριί. τριχίνας] ΠΊΔΓΡΟ τρι- 

χινοι καλυπίηρες ὃς. , αν. Οἶτορ. σχέπην] σκέπειν Ν]], τς, 

19) 25) 295) Ὅ4, 749 84, 1ο8, 124. Αἰεχ. Αὐρ. Οορῖ. ρεφιητυης ἐπ 

ϑίαν. Μοίᾳ. Οοσρς. ἐπὶ} α 32, 52. (δι. Νῖς. Αππηθηὶ Οοάά. 
αἰχυ!. Αγ. ἘΔ. ἐνδεχα]) εἰ πηπϊοείρε ΑΥδῸ. 1. 2. δέῤῥεις 2" 

δέῤῥεως τ΄ ἷπ οοηι. 8.} α ροϊξγεπιιπι εἰ 2 μι ἐἰς ἱπιει)ασοπὶ 72. 

δέρρ. τοοιήσ. αὐτ.} ποιήσ. αὖτ. δέῤῥ. Ογτ. ΑἹ. 1, ματῖς ρείπια, 318. 
α σποιήσ. αὐτ. 8ῖδν. Οἴτορ. 

ΨΙ1Π. Τὸ μῆκ.] τὸ δὲ μηκ. τ8. εἰ ᾿οπρίμαϊπεπι Ἀταῦ. τ. 2. 

τῆς δίῤῥ. τῆς μ. τριάκ. τῆχ..] ἐγᾶιν τριακ. σῆχ. τῆς δὲρρ. τῆς μι. Κ4. 
α τῆς Δπῖε δέῤῥ. Αγπι. 1. αἰίΐαυε. Αγπι. Ἐά. 

14γ 137 τύ, 18, 19, 25) 29, 30, 32) 527 τύ, ς7, 50.) 6. 71) 729 73» 

ϑέῤῥεις τ} 

74.) 759 76.) 77, 78, 8ς, τού, τοϑ, 118, 128, 1320, 131, 134. (οπιρὶ. 

ΑἸά. Αἰεχ. σαῖ. Νῖὶς. Αὐγς. Οορῖ. Αταῦ. 2. ΑΥδὸς ἰῃ (ορῖο- Αταῦ. 

ἘΔ. δῖαν. Οὔἶτον. Ατπῃ. 1. αἰϊΐᾳφυς. Απῃ. Εά. Ἐ οὔο δῖαν. Μοίᾳ. 
πήχεων 1} κ2ς-ς καὶ τεσσάρ.} ἐςαι τριακοντα (ἢς) ς μ4- ἴω χέεω Λλ 23. ( , β. κ' Ε (ΟνΤοΣ ξ4. φ 

- ἤ  ΨΦ' 

ἡμῸ ἀπμίερη Θίαν. Οἴτορσ. τεσσ. ΤῊ Χ. τὸ εὑρ.]} τὸ εὐρ. τεσσ. ῆχ,. 
Ἵ " Ἁ "ἡ 

15) 58), 72. “Ἐ ραι 10, 83) 130. τεσσ. σῆχ. ἔγαι τὸ εὺρ. ΑἸά, 

σ 
΄ 

ν΄ 

- 

μιᾶς} Ἔ ἐγαι ΝἼ], ιν 



᾿ἐὲ ἢ Ε Ο Δ ΟΣ. 
Ἑ. ΧΧΥῚ. εἰ αν Ἃ ; 

9. χέων τὸ εὕρος τῆς δεόδεως τῆς μιᾶς" αὐ: μέτρον) ἔξαι ταῖς ἔνδεχα δέῤῥεσι. Καὶ συνάψεις, κ ττορόγκ, 
τὰς “πέντε δέῤῥεις ἐπὶ τὸ αὐτὸ, χαὶ τὰς ἐξ δέῤῥεις ἐπὶ τὸ αὐτό" χαὶ ἐπιδιπλώσεις τὴν δέῤῥιν τὴν 

ιο. ἔχτην χατὰ πρόσωπον τῆς σχηνῆς. Καὶ ποιήσεις ἀγχύλας πεντήχοντα ἐπὶ τῇ χείλους τῆς δεὸ- 

᾿ ῥεως τῆς μιᾶς, τῆς ἀναμέσον χατὰ συμξολήν: χαὶ ππεντήχοντα ἀγχύλας ποιήσεις ἐπὶ τοῦ χείλες τ 
δι Ἶ84:ε ΄“" ΄ ἰδ ΄ Ν 7 ’ ἡ --σῇ - Ζ΄ ΄“- ᾿ 

ι1. τῆς δέῤῥεως, τῆς συναπ]όσης τῆς δευτέρας. Καὶ «σοιήσεις χρίχους χαλχοὺς πεντήχοντα' χαὶ 22:57 
Δ ἐξ τς 4 ᾽ φο » φ᾿ ῥ ΄α ᾿ ’ ἐμάρει ἀέοε: (Ἱ ᾿ Χ' δ, Ἶ ς ,’ Τῇ 

12. συνάψεις τοὺς χρίχους ἐκ τῶν ἀγχυλῶν, καὶ συνάψεις τὰς δέῤῥεις, χαὶ ἔςαι ἕν. Καὶ ὑποϑήσεις 

τὸ πλεονάζον ἐν ταῖς δέῤῥεσι τῆς σχηνηφ' τὸ ἥμισυ τῆς δέῤῥεως ,τὸ ὑπολελειμμένον ,ὑποχαλύψεις σον 
13. εἰς τὸ πλεονάζον τῶν δέῤῥεων τῆς σχηνῆς᾽ υποχαλύψεις ὀπίσω τῆς σχηνῆς. Πῆχυν ἐχ τὔτου, 

χαὶ σῆχυν ἐχ τοῦτα, ἐχ τοῦ ὑπερέχοντος τῶν δέῤῥεων, (ἐχ τῷ μήχους τῶν δέῤῥεων͵ τῆς σχηνῆς" 

14. ἔςαι συγχαλύπ)ον ἐπὶ τὰ πλάγια τῆς σχηνῆς ἔνϑεν χαὶ ἔνϑεν, ἵνα χαλύπ]ῃ. - Καὶ ποιήσεις χα- ᾿ς ἐν. 

ταχάλυμμα τῇ σχηνῆ δέρματα χριῶν ἡρυϑροδανωμένα, καὶ ἐπιχαλύμματα δέρματα ὑαχίνϑινα 
3 ΄ 3 7 μων φ ’ ἰδ [ων ἑ ξύ . “ ’ ΄ : 2 "Ἷ 

15.16. ἐχάνγωνεν. “Και “ποιήσεις ςυλοὺς τῆς σχηνῆς ἐκ ξύλων ἀσήπίων. δΔεχὰα πήχεων “ποιήσεις τὸν 
ζΖ . ν ΝΣ εν .,εν7 . -“Ζ- “ “΄ “᾿ς ν»- ΄ ᾽ Ὄρους ' 

17. φύλον τὸν ἕνα, χαὶ ππήχεως ἑνὸς χαὶ ἡμίσους τὸ “σλάτος τοῦ φύλου τῇ ἑνός. Δύο ἀγχωνίσχους “Ἀπ.,,.,. σ᾽ 

τῷ ςύλῳ τῷ ἑνὶ, ἀντιπίπ]οντας ἕτερον τῷ ἑτέρῳ" οὕτω “ποιήσεις σᾶσι τοῖς ςύλοις τῆς σχηνῆς. 

α πήχεων τού. τῆς διῤῥ. 2.} α τῆς Απῃ. τ. αἰΐφις. Ασπι. ἘΜ. ΧΙΠ. Πῆχυν 1] Ἡ ἵνα ΛΙά. δίδν. Μοίῃ. τούτε τ" ---τό- 
τῆς διῤρ. τῆς μ. 2] α τοό. -Ἐ ἐραι το. τὸ αὐτὸ μέτρον] μειτρι τοῦ 2] α αἰϊογυῖγ. εἴ αυα8 1ϊδ ἰηιοηδοςπὶ 1.4). 16, 25», 29, 72. Οορῖ. 

.- τὸ ἀντο ΝἼ], Χ, τῷ. ἴςῳ τς τον 2 ἐν 30, 53.) ςζ4. 45. 6, ς7, ς8, .(9ςς9ς Αταῦ. 3. α ελάεπι ργίηο, ἰςά πηᾶπι8 τοςεπῦον (υργαίςτγρῆϊ, 121. ἐκ 
ό4, γ1ν 73ν 749 73. 76, 77, 78. 83. 8, ὃς, τού, τοβ, 128ν 130, 131, τούτου 2] α "ς. ἐκ ἔκείνου (ῆ0) 83. ἐξ ἐκείνου Αἰά. εχ αἰΐο δῖαν. 
134. Οοιρ!. ΑἸά. Αἰεχ. (δι. Νίς. Αγαῦ. 1.2. μετρ. αντὸ ιθ8, ἩΜοί. ἐκ τοῦ ὑπερέχ.] κα ἐκ 72, τιοΒθ.  ἰη ςβγαδέξ. πηίπογε ἐκ 
129. μεηνιτιηῖ καὶ γ1. Αγϑδ. 1. 2. τὸ αὐτὸ μῆχος Ογτ,. ΑἹ. ἢ, τοῦ μύκους ΑΙεχ. -Ἐ εαάεπὶ Αγδῦ. 1. 2. τῶν δέδῥ. ιὅ ---- τῶν 
Ροτῖε ρείανα, 118. ἵἴγαι}) α ςβϑ. Ογγ. ΑἹ. 1. ο. απὶς 9. 0. δϑεῤῥ. 4] α αἰϊοτυῖτα εἰ φυαὲ ἰϊς ἰητεδοεπε ς8, ς9, 72, τι8. ΑΙεχ. 
δίαν. ταῖς ἵνδ. δεῤῥ.} ρτγαπιτῶς ἐπὶ Ογε, ΑἹ, 1. ᾿ς. απδεοὶπ νς Αταῦ. 1.2. 3. α Ἵδάςπι ἴῃ εχ. (δά παδεῖ πιᾶγρο 1]. τῶν δέῤῥ. 15 ι. 
ἔσσω Αὐξ. Ατηνεπὶ Οοὐά, αἰἰᾳφυ!,. Απη. Εά, ἰχ τοῦ μήχους τῶν δίῤῥ.} εκ τοῦ 

ΙΧ. συνάψεις) συναξεις τό, 577, 111. δέῤρ. κ} Ἡ “4, 'κ- μκ. ἐκ τῶν δὲρρ. ςς, 82. τὸν μῆκχκ. τῶν διρρ. Χ, τς, 18, (4, 71, γ6. 
«ἰῶα Αππ. 1. αἰΐαυς. Αγηι. Εά, αὐτὸ κι" --αὐτό 2.1] α αἰτετ-ὀ Αγπιεηὶ Οοάά. αἱφυϊ, Αἰπῃ. Εά. τον μηχοὺς ἐκ τῶν δερρ. 14. 16, 4ς», 

υττ. εἴ φυα; ἰΐς ἰηϊεγλσεησ 18, ς3, ςὅ. τὰς ἴ5], ἵξ )ς. Ἐπιὶπ 2409, ς2) ς7, 64, 73» 74. 785». 77ν 78) 84, ὃς, τού, 128, 134. Α΄. 
ὉΓο] εῖγρο τας ς΄", εἴ εχ πη ]ΠΠὈυ5 Πιετῖς αἰτεταπι οπῖατ Πυγατῖυς. δὲῤρ.) (αι. Νίςο. ἢς φυοφις, ρα ροίξ μηχους ἀϊπῆίησυϊ, 11:. τῆς 
αἴοό. ἐπὶ τὸ αὐτό 25]. 1:29. τὴν δὲῤρ.} ργασηντῖς ἡ Οορῖυ9 σκην. 13}. 724. ἕγαι] α ξξν 58. καὶ ἐγαι τςν 19, 64, 72, 76, τοϑ. 
ἰη Οορίο-Αῦ. ἙἘά. α τὴν Ατχι. τ. αϊϊᾳιις. Ἄγην. Ἐά. πρόσωπον ΟΠ]. Αἰά. Ατῶϑ. 1. 2. Ατπιοὴὶ Οοδά. αἰϊφυϊ. Αὐτῷ. ΕΔ. « Μὲ 
ἐπιγοίίμνι δῖαν. Μοίᾳ. Αταῦ. 3. συγκαλύκἾον] σνγκαλυπῆων 18, γ2. Οοπρρὶ. ἕνϑ. 

Χ. Καὶ 15], Οεο. ἀγκ. ψτεντηκ.} τιντηχ. αγχ. τ, 58, καὶ ἕνϑ. ἵνα καλύπἼη) ινα καλυπῖ. ενϑ. καὶ ἐνϑ΄. 30, 8.) 130. Οορῖις 

,2. τῆς δέῤρῥ. ι΄ --τῆς δ . 2] α αἰϊεγυῖτα εἰ 4υα: 1ϊ5 ἱπίετγασες εἰ Αταδε ἱπ Οορίο-Αταῦ. ἘΔ. να καϊακαλυπῆει ενθ. καὶ ἐνῇ. (Πς) ᾽ς. 
)ς. τῆς διῤῥ. κ΄] , τῆς Αταν. 1. αἰἥήφυςε. Αἰτῃ. Ἐά, τῆς ἄνα- ὄχρτγίπιϊ ἢδες {00 ἐοάεπι ογάϊηε Ατδῦ. 3. ἵνα καλ.} ἡπᾶγζο συγ- 
μίσ.} φωοά κοπίτα πιεδίμπε “ΑἹ Αὐξ. συμθολ.} τὴν συμδολ. Χ, καλυπίη Χ. - αὐτὴν τς, 72, 128. ΑΥὯΡ. 1. 2. δάϊίοτίρῆς αὐτὴν 
ιό, κι, 2ς,) 29, 30, 32) 53, ςῳ τ, ς0, 71) 73ν 74. 76, 77» 82, τού, πιλγρὶπὶ τοσο πο πηᾶμι}8 131. α Αγπιεηὶ Οοὐΐ, Αἰ φυϊ. Αγ. Ἐά, 

τιδ, 134. Οοπρί. ΑἸά, Αἰεχ, (δι. Νῖς. Ογε. ΑἹ. ᾿ς ραπε ρεηπιᾶ, ΧΙΝ. πτοιησ.) - ἡ]α νεὶ ἡ] ορι. κατακάλυμμα] κατα- 
418. καὶ πτντήχ.) α καὶ ϑδϊλν. Οἴτζγοσ. τοῦ χιιλ. 4] τὸ καλυμματα )ς. Απποηὶ Οοαά. Αἰἰᾳφυ!. Αττῃ. ΕἘά. καὶ τὸ ἐπικα- 
χέιλος 16,7). σιυναπ]εσ.) συναναπεσ. 14. αΞΐωσ. ς2. α πη. 1. λυμμα ς2. Τῇ σχηνη] τῆς σχῆνης ς3) 49) 71) 72. Οοπιρί. 
τῆς δὲιυτ.) τὴ δευτέρα ς3, 72. ΑΙά. ,. Αδ. 1.2. Ἑ ο φγίαί δέρμ. ι"-ϑέώμ. 23} , αἰτετιῖτ, εἰ 4υα ἴΐ5 ἱπιειασεης 8. δέρμ. 
ΑπΏ. :. , κριῶν ἡρυῦ .}  εογἱϊς ατίοείμηα γκόγίεαις Οορῖ. ϑϊδν. Μοίᾳ. δέρμι. 

ΧΙ. ποιήσ.} Με ,αίε: δἰαν. Οἴτζος. κρίκους 15] δακτυλιους ὕὑακινϑ.} δὲρμ. κριων νακ. 74) 78» 845) τοῦ, 134. « οογίἱε ἡγαεικιλἑπὶς 
73. ακἴ9.-. χαλκχξι)] ἐα γε Ατγαὺς 'η (ορίο- ταῦ. Ε. τψιν-ὀ δίλν. Μοΐᾳ. ἱπανωϑ.} α δίαν. Οἴτγορ. 
τὴχ.) σιῖντε (ς) ςς. χαὶ συνάψ. τ" --“καὶ συναψ. 23] α αἰϊετ- ΧΥ. Καὶ] , Θεοῦ. ςύλους] τους συλ. ᾿ς. εγηχοτας δικα: 
υἵγὰ εἴ 4025 ἰ)5 ἰϊετ]αςςηΐ ἃς, 9. καὶ 2]. δῖᾶν. Οἴτοζ. κρί- ερυλ. 53. {εχ εοἰμπιπα; (ορῶι εἰ Ατδὺβ 'ἰπ Οορίο- Αταρ. Εά. Αγηρ. ,. 
χους 2] δακτυλίους )ς, ὃς, 130. Οεοτς. ἐκ τῶν ἀγκ.} ἔπι τῶν τῆς σκηνῆς) τὴ σχηνὴ ΥΠ], 14) 16, 18, 2ς, 29, 32, 54) 57, ξὺ, 73, 
αγΎκχ. 71. ἐκ τῶν δακτυλων (Πς) 129. Ἐ τῶν κιφαλίδων ΑἸά, 74, 77) 78, 82, τού, τοῦ, 118, 1305, 131) 134. Αἰεχ. (δι. Νίς. Αὐυρ. 
ἕγχιἹ ἔσονται {Π1, Χ, 3. 74, 75. 84) τού, 134. διαδεῖ ἔγαι ἰῃ οα-ὀ Αμαῦ. 3. ὡἀσήπ]ων) - ἐξ το, τοϑ. -Ἐ ἐγωτας τς, 725. - ες:- 

ταξτ. πήμοσε ΑἸεχ. ἵν) μια τς. ῥγαπιϊτυηῖ εἰς Χ, 30, 74) 72) κοτας τύ. 

8., 1οὔ, 130, 114. ἜΣ ΧΥΙ. Δέκα) οὐ'. ἐἰκεεσε Αταὺ. 1. 2. ταύχεων} -- μηχος 72. 

ΧΙΙ. ἐν ταῖς δίρῥ.] 4 νεῖ, δῖαν. Μοίη. τῆς σχην. τ᾿΄π--τῆς Ατδῦ. 1.2. “ἐν σἱιμαϊπονι δῖαν. ΝΜοίᾳ. τοιήσ.) ΠΧ, 
 σχῆν. 5] α Ααἰϊογιῖγα εἰ 4υᾶὲ ᾿ὶς ἰπιεγλοςηῖ 11, 74, 82, τού, 134. 14) 16. 18,2 ς, 30, ς2, 54) 47. 595 64) 71) 737) 749 73» 76) 77, 78, 

"τὸ ἡμ. τῆς δίλῥ. ὑπολελ.} ργαπεταπι καὶ το, τοϑ. κα ςς. κτὸ ἡμ. 84, τού, 118, 130, 131) 134. Αἰεχ. Αὐρ. δῖαν. Οἴἶτος. Οοριυς εἰ 
τῆς θεῤῥ. 111, γ6. α ελάεπι ἰπ ἴσχοι, (πὰ Πδθεῖ ππᾶγρο, Ν]]. δαῦες Ατγαὺῦβ ἴῃ (ορίο- ΑἸῦ. ΕἘά. Αγῶῦ. 3. “Ἔ μηχος ᾿ς. Μαοίαι 8ἷαν. 
ἐλὰςπὶ ἱπ σδλταθι. παιΐποτε ΑἸοχ. τῆς δέῤ).} τείογεε Ατᾶῦ. 2. Μοί. τὸν ςύλ. τὸν ἑνα} τῶν συλων τὸν ἕνα 16. , τὸν ἑνὶ ςΒ. 
ὑπολελειμμίνον] νπολειπομενον τς, 53, τύ, ς8, )ς. ΟΟπηρ. ὑποκα-  εοἰνπιπα κπὶμ ΑΓΆΔΌ. 1.2. καὶ τῦχ. ἑνὸς) α ἑνὸς ς-8. εχ μπὸ 
λύψ. 15]. ς8. αποκαλνψ. 32. ἐπικαλυψ. τς, 72. ἐπιχαλύψης ΑΙά, εκόῥφ Αγπι. 3. οκδμὶ ἀκίοπε δῖαν. ἡμίσ.} ἡμίσυ γ1. ἐα αἀἰϊπεὶ: 
“ϑιερει Ἀτϑῦ. 1. εἰς τὸ τυλῖον.}] 8. κως ΠΙῚΝΙ, Χι τῳ τς), “1196 Ατηι. 3. τὸ σλάτος) σαχὴ ᾿οϑ8. τὰ σῆχη (ἢς) το. τὸ 
ιό, τ8, 10, ς2ν ς3, (4, 46, 7, 59. 64.71.73» 74. 75. 76ν 77. 7χϑν 106, παχὸς 118. ἀεηῤίαίενι εἰ ἰαε ει δίπεπ Αταν. 3. αἰϊφιε. Αττη. ΕἘά. 

1οϑ, 130, 134. (οπιρὶ. ΑΙ4. (τ. Νὶς, Αὐρ. δῖαν. Μοίᾳ. Αγαῦ. 3. τοῦ ςύλου] κα 53. ἰοπρὶμμάίπονι ρταυ ας Ατγαὺς ἱπ Οορῖο- Αταῦ. Ἐά. 

Βαδεῖ εἰς ἰῃ εμαγαῦς. τλΐπογο Αἰεχ. τὸ ὕλεον. τῶν δέῤῥ. τῆς σκ.ι αἰ ιν άϊπερσε ῥτοτηϊπτυης Ασπησηὶ (σά. αἰϊφυϊ. Ατγπι. Εά. τὸ ς. τὰ 
ὑποχαλ.} α τῶν δεῤῥ. τῆς σκ. ὑποκ. 72. οπγηΐὰ ἱπουάϊς υποῖβ ΑἸεχ. ἑνός} πιπὶ οοἰνπιπιε Αττηεπὶ (οὐά, αἴἴφυ!. Αται. Εά. 

δέῤῥεων} δεσρεων συχὺς (Πς) ς9. ὑποκαλύψ. 2] ἐπικαλυψο ΝΠ], ΧΝΠ]. Δυὸ] εἰ ἄκος Ατδδ. 1:. 2. (ορῖ. δογρ. Αἰτηεπὶ Οοάά. 
Χ, 14, 1ς9) τό, 18, τῷ, 2») 20, 32, ζ29) 5}. δῷ, 47. 48, ζ9. 9. 72, αἰϊᾳφυ!. Απτῃ. Εα. ἀγκωνίσκους] αγκωνίσχοι 190. -Ἐ ἐπ υἱες (ἐν 

γ8, τι, 1.8, 111. (οπιρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. (ὐλτ. Νὶς. εἐπικαλυψης ς6. μέρει) βίαν. Μοίᾳ. ἀντιπίπΊ. τ. τῷ ἐτ.} ἀντι τυπτοντὰς ἐτ. τω 
εἰ Γεζαί Αταῦ. 1.2. εἰ βιδέερα! Ἀταὺ. 3. ὀπίσω) ἐκ τῶν σπιθσω ετ. το. αντιπιπίοντα ετ. τω ετ. ς3. εοηβεπιει ἐς αάνειο Αὐξ. 
)ς. φοώ ς! 9 " Ἀταὺ. 1.2. φαων οῇ Αταῦ. 2. ἐμ τοα ῥεῦϊα εοἰμνυα αἰοτί: ΑΥτδΌ. 3. πᾶσι τοῖς ςὑλ.] ἐν πατσι 

48Β 



Ε { 

Καὶ ποιήσεις ςύλους τῇ σκηνῇ, εἴχοσίν ςύλους ἐχ τῇ χλίτες τοῦ πρὸς Βοῤῥᾶν. 

χοντὰα βάσεις ἀργυρᾶς ποιήσεις τοῖς εἴχοσι ςύλοις" δύο βάσεις τῷ ςύλῳ τῷ ἐνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ 

μέρη αὐτοῦ" χαὶ δύο βάσεις τῷ ςύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὖτϑ. 
͵ Ὰ, Ν, φ΄ » Ζ΄ ι 

δεύτερον τὸ πρὸς Νύτον, εἴχοσι ςύλους. 

Ο Δ Ο Σ. 

Καὶ ΕΠ 1}: 

Καὶ τὸ χλίτος τὸ 

Καὶ τεσ σα α ον τὰ βάσεις ἀὐτῶν κὰν δύο βάσεις 

τῷ ςύλῳ τῷ ἐνὶ εἰς ἀμφότερα. τᾶ τὰ μέρη αὖ αὐτϑ, χαὶ δύο βάσεις τῷ ςύλῳ τῷ ἑνὶ εἰς ἀμφότερα τὰ 

Καὶ ἐχ τῶν ὀπίσω τῆς σχηνῆς χατὰ τὸ μέρος τὸ πρὸς ϑαλασσὰν ποιήσεις ἐξ ςύ- 

Καὶ δύο ςὕλους ποιήσεις “ἐπὶ τῶν γωνιῶν τῆς σχηνῆς ἐχ τῶν ὀὁπισσίων, Καὶ ἕςαι ἐξ ἴσου 

χάτωσεν'" κατο τὸ αὐτὸ ἔσονται ἴσοι ἐκ τῶν χεφαλῶν εἰς σύμδλησιν μίαν" ὅτω “ποιήσεις ἀμφο- 
Ννμ»» : 3 Ν 4 ΄- ε ΄ » ᾿" 2 

Καὶ ἐσοντὰι ὀχτὼ ςύλοι, χαὶ αἱ βάσεις αὐτῶν ἄργυ.- 
ρ. Ζ΄ ΄ ΄ “͵,εν"ς"Ὥ" , 9.» - 3 Ζ΄ : ΝΥ: αὖ 5.» Ν Δ, , " ΄ “ἫἪς ν᾽ 

ραϊ δεκαέξ', δύο βάσεις τῷ ἑνὶ ςύλῳ εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτῶι χαὶ δύο βάσεις τῷ ςύλῳ τῷ ἑνί. 
Καὶ ποιήσεις μοχλὲς ἐκ ξύλων ἀσήπ]ων πρέντε τῷ ἐνὶ ςύλῳ ἐκ 18 ἐνὸς μέρους τῆς σκηνῆς, Καὶ 46. 2). 

πγέντε μοχλοὺς τῷ ςύλῳ τῷ ἑνὶ Χλίτει τῆς σκηνῆς τῷ δευτέρῳ, χαὶ πέντε μοχλᾶς τῷ ςύλῳ τῷ 

Μέρη α αὐτ οὔ. 

λους. 

ι, τέραις ταῖς: δυσὶ γωνίαις" ἴσαι ἔςωσαν. 
“΄ β ῷ ὃ { ᾿ 

ἐξ 5 

.» "4 

"“ 

τ. ςυλ. 30, 747) 130. δίαν. Οἴἶτοσ. ἐπὶ τ΄. τοις συλ. 18. ΑΙά. παν- 

τας τὰς φκυλοὺυς γ1. κα σάσι Αταῦ. 1. 2. ςύλοις) ξυλοις τῷ 
16. εἴ ὥς [πη ἴεχῖυ, [δὰ ΠηαΓσῸ ὈΓΙΏΊΑ ΠΊΔΩῺ φύλοις, 131. τῆς σχη- 

νῆς) τη σχηνὴ Χ, 18. τῆς σχην.--- τῇ σχην. ἴῃ ΤΟΠῚ. 18] α Ροΐ-. 

{τεπὴ εἴ φυξ ἢἰ5 ἱπιειασοης Χ, τι8. 
ΜΠ] ΧΝΠΙῚΙ. σκύλους 157 τες ξσυλὲς 1ς9 53) τό, 7-ς,) 128. Οοιηρὶ. ΔΙὰ. 

ς8. 

128, 120, 120. (οπΊρ]. ΑΙά. (ὐορῖυ5 ἴῃ (ορῖο- ΑτὰὉ. Ἐά, δἷαν. 

συλ. τῇ σχ. 19, 1ιοϑ. Ατιη. 1. διἴφυε. Ατγαι. Ἑά. ςύλους 2] 

α 1οϑ. Αἰά. 5[αν. Οἴἶιορ. ἐκ τοῦ κλίτ.] α ἐκ 72. ΠΊΆΓΡΟ μερὰς 
ς6. ἐπ ἰαίεγε συτῃ ἀτπσυϊο (ορτι5 ᾿ῃ ορίο- Αμαν. Ἐά. Ἐ ὑο Αἰ. 

Βορραν] Νότον ΟὐμΡΙ]. ἔς πιαῖρο ἄγη. Ἐή. 

εἰχ. 

ΧΙΧ. Καὶ τεσσαράκ.] φιαάγαρίπία ὑεῆο δἷαν. Οἤἶτγοσ. τοῖς 

ἐἶκ. ςὐλ.} τοῖς συλ. τοῖς εἰκ. )ς. Ρτγωτηϊας εὐ ΑΥαθ. τ. εἴκοσι 

α 53) ζό6. δ μοίεείνι 5ῖαν. Οἰϊγορ. δύο βασ. 1] καὶ δυο βασ. 
σιν Ρῖὸ Ἠΐ5 εἴ ῥγὸ 1644. ἰῃ σοπηπιαῖς Παρεῖ δυο βασ. τῶν εἰς αμφοτ. 
τῶ μερὴ ἄντου 42. ῬῖῸ ̓ π6επὶ μαῦεῖ ἐἶμο δαγες βησηῖὶς εοἰμλμηιὲς 

Ἀπιὺ. 3. τῷ ςεύλ. τῷ ἑνὶ 151] α τῷ σύλῳ τ4,) τό, 2ς, ς4) 57, 131. 

λ τῷ δηῖς ἑνὶ σαν. σα εοϊμπιπαπι μπᾶπε ΑΥΤῃ. 1. αἰτχιθ. Ατιη. Ἐά, 

μέρη αὐτοῦ τ΄ -ομέρη αὐτοῦ 45 ἴῃ) Ποπ}. 21} α αἰτειπιῖγα εἰ αι 115 ἴπ- 
τειλςεηὶ 53. μέρη αὐτ. τ᾿΄--ομέρη αὖτ. 22] α ροῆτεπιὰ εἰ αι 1ἷ5 
Ἰπϊεηδσεμς 11, ΠΠ, 19, 2 5» 54» 71) 72) 759 82) 1209, 124. [ιᾶρεῖ εα- 

ἄεπι ἴῃ οἤαγαΐζ. πηλοῦ Δίεχ. α δδάειῃ, δὰ πηαῦρὸ ῥεῖ πηὰ ἸΏΔΠΙΙ, εἰ 

ῃς 

αὐτοῦ 1] « Ὅορι. Ἀπῃ. 1- αἰϊΐχφις. Ατιη. 
βάσεις 33] α ζ9. τῷ ςύλ. τῷ ἑν! 7]. , γ6. 

μια δας αὐ μηαηὶ εοἰμπιπαρ σε αταδας ρατῖος ἰαδεγμασμ Ατιν. τ. 

ἴῃ. τεχῖυ Ασπι. Εά. 
Ἐα. 
ἑνὶ δίαν. 

ΧΧ. Καὶ τὸ] καὶ κατα τὸ 19, τοϑ. 

τῷ 

λ Τὼ Δηῖρ 

«4 

κατὰ δὲ τὸ 1.) 8. 72. 
τὸ χλίτ. τὸ δεύτ.) τὸ κλ. τῆς σκηνῆς ἴδηῖιηι 1 ς,) 58, γΩ. εχ ἰαίέγε 

ἐδῃῖυπὶ Αγαῦ. 3. ἐα ἰαίεγε (ρεμπεῖο Ἰαδενπαςὶ Αταὺ. τ. 2. τὸ 

τρ. Νότ. εἴκ. ςύλ.} εἴκ. ςύλ. τὸ τωρ. Νότ. ΑΙεκ. 

Νότον) τὸν Νοτον ὃς, 130. 
Ατπι. Ἐὰ. 

ΧΧΙ. Καὶ τεσσαρακ.} φμαάιαρίπια τετο δἰᾶν. Οἴἶτορ. αὐτῶν) 

αὐτοῖς Π1, Ν]], Χ, τ4, 18) 16, 18, 29, 30, 32) 547 ς7) 58) 64) 72» 
74.) 77. 7185) 827) 84) τού, 131) 134. Αἰά. Ὅτι. Νὶς. Αγὰὺς 'π Οορ- 

ἰο-Αγαὺ. Εά, ὥἤς πιᾶσρο 8:. κα 59, 118. αὐτῶν ἴῃ οβιαγαξξ. τηΐπογα 
ΑΙεχκ. ἐῶ (ἀμ ἐαοτημῖπο, ἃς) Ασγαδ. 3. ἀργυρᾶς) ἀργυρῶν ς8, 

72. Ἔ τνιησεις τοῖς εἰχοσι ςυλοις ζο. δύο] - σῶα δῖαν. 

Οἴτορ. δύο β. τῷ ς. τῷ ἐνὶ} δυο β. κατα φυλον τω ενι (ἢ) 128. 
- τῷ σύλ. δἷαν. Οἴἶϊιοσ. κ οπιιία Αἰπη. 1. δἰἴφυθ Ασπ, Ἐὰ. 

μέρη αὖτ. τ᾿ --μέρη αὖτ. 29} α αἰτεγαῖγα εἴ ιι85 ἰϊ5 ἱπιεηασεηι 72, 7ς. 
Ο(λι. Νις. μέρη αὐτοῦ 15) οὐπὶ ἴδᾳ4. ἴῃ ςοιΠ.} μέρη ἀντῶν ἴδη- 
τὰ πὶ 10. καὶ δύο σὐπὶ {ε44. ᾿π ςοπ}.} Ὀἷ5 {ογὶρία, 1.34. καὶ 
δ. βασ.} . βάσεις τς. -Ἑ ὡσαντως ς8. , χαὶ σεοτρ. Ατιπδηὶ (σά, 
δἰϊᾳίι!, Απῃ. Ἑά. τῷ ςσύλῳ τῷ ἕν! 23] τῶ ενι ξσυλω 16. 
110. εοἰωπιπ αἰϊογὶ δῖαν. Μοίᾳ. Οεοτν. εἰς ἀμφ. τὰ μέρη 

αὐτοῦ 4} α ς8, 71, 1το6. -Ἐ Ηἷς σοιηπιαί 20, 21.) εχ τέρεπῖο, ς9. 
Ἐείεϊ]εγυπε 1 1Ὀγατίιιπὶ μέρη αὐτοῦ τεουττεητα. 

α αὐτοῦ, Ατπηεηὶ (οὐ. δἰίφυϊ. Απῃ. Εά. 

ΧΧΙΙ. τῆς σκ. α ς9. κατὰ τὸ μέρ.) ἁ δ ἢ: 

ὅαλ. ς3. ποιήσ.} καὶ ποιησ. 10. 
ΧΧΙΠῚ. Καὶ δ. ςύλ.] α εὐλ. γό6. 

ἙἘά. ἀκα: αἀκίεηε δῖαν. Οἴἶγορ. 
(ἢς) ζορῖ 

α τὸ Οογρῖ. Αἰ. 
Βοῤῥὰν Οὐοἴηρ!. πιᾶγρο δεῤῥοπέγἰοπέσι 

ἰωὴ ’ 

λα τῳ φύλῳ 

αὐ μιγοζμε ἰφίεγε, εἴ 

9.λ.] τὴν 

α καὶ Απῃ. 1. δἰϊΐφιθ, Αἴτη. 
ποιήσ.] α 3. ἡ α νεὶ ἐς 

ἐπὶ τῶν γων.} ἐπι τῶν ἀγκωνίῶν 134. ἔπι τῶν δυο 

“᾿ δ. σον - 

ςύλ. ΤῊ σχηνη εἰκ.} ς. τῆς σχγνὴς εἰκχ. ΝΙ], ς3,) τό, 72, 

. 18»), 19) 2) 29, 30. 

᾿ ἄργ. δωδεχα ς 3. 

γῶν. 14.023) 32, ζ2) 54. 79 ὅψ 73ν 77» 78ν 131. (αἴ, Νὶς,. αὖ δηπε 

σα Ατὐπι. τ. αἰΐψας. Ατηι. Εά. φησί Οορίῖ. 

1) 72. ὀπισϑίων] οπισϑὲν 32, 129. -Ἐ εὐμς Αγαῦ. 1. 2. 
ως Ατῇ. 1. 

Ἔ γ)Α,- Δαν- 

Ἔ ανηδιε, οἰ ἐλ ἐσῆρο ἐαδεγπαςμὶῖ οἦκς ραγίονι ϑοῦβα 

γιατ ἔαείος (μβὸν απσπκίος Ταὐεγπασμίϊ ἐκ ἐχίγεσια ρανς (ἢ Ὁ) Ατγπιβηὶ 

ον ΓΟ οδά. εἰϊφιϊ. Απη. Εά. 
ΧΧΙΝ. ἔςχι] ἐσούαι Ν1Ι, Χ, 14, τς, τ, 18, 19, 2ζ) 32) 52, ς4, 

τύ, ς7. 58, 599 64, 72, 73» 73» 75» 70) 77, 78, 84, ὃς, τού, τοϑ, 
118, 128, 130, 1317γ114. ΟΟπιρὶ. ΑἸ4. Αἰεχ. δι. Νὶς, Ουρῖ. Οορ- 

{5 εἴ Αγδῦϑβ ἱπ (ορῖο- Αγαῦ. Ἐὰ. δίαν. Μοίᾳφ. Απῃ. τ. αἰϊφις. ἄτῃ, 
ἘΔ. εἐσωθὲν (ἢ) ς3. α Αυψ. 

ἐχίβολεε (ορῖ. ράαγες δίαν. Μοῖᾳ. 

147).157 τό, 18, το, 2», 30) 32) 52) 53) 54) 66, 57, 48, 50, 64, 72, 

74» 75. 775 18) 84. τού, τοϑ, 128, 130, 131).134. (ΟΟὨ"} 3. Α14. ΑἸεκ. 

(λι. Νῖο. Αυνρ. Οορε. Αταῦ. 1. 2. Αὐτη. 1. δἰϊϊαιιθ Αὐσι. Εά. (ορ- 
ἴυς εἴ Δ:γαὺς ἴῃ (ορίο- Αταὺ. ἙἘή. ἴσοι} σοι τη. Αἰά. 

10. ἐκ τῶν κεφ.) εαρίία Ορριῖ. 

ἐξ ἴσου) οπισω (ἢς) ς3. ράγει 

σοι ιδοὶ 

γ8, 82, 84. τού, 118, 128, 121, 134. ΑΔ, ΑἸεκ. (ὐατ. ΝῚς, Ἀτ. το 

δ] χιε, Ατπι. Ε4. ἧς, υὐ νίἀσταγ, ΓΤ εοάστεϊ. ἴῃ (ατ. ΝΊς. 1, 8ς 3. 
κεφαλαίων 53. τηᾶγρο φιλαδὼν 8:. - αὐτῶν τς. - δὰ Απη. 1. 
αἰϊΐαας. Ατιῃ. Ἐά. σύμξλησ:ν] συμξασιν 18. συμξολην γι. 
ΑἸεχ. συνλυσὶιν ξζ0. ὠμφοτέραις] ἀμφοτέρων (ῆς) ςς. 

δυσὶ γων.} ταις γῶν. ταις δυσι το, τοϑ, 118. (ὐοπϑρί. 

8.. ἐσ. ἔς.} ἐς. τσ. 30, ς8, 129. 
ξδ, γ4) 84, τού, 124) Αταῦ. 1. 2. 

(οὐά. αἴϊφυ!. Ατηι. 

ΧΧΥ. 

γαῖς 

τοῖς δυο γῶν. 

ισοι ἐς. 18. ΡΓΦΙΜ ΙΝ χαε 

Ιἢ, 15) 53) ζγ) 732. ΑΥηξηὶ 

ὀχτὼ] 14, τό, 5}. αἹ] ΑΙ, Χ, τς, τό, 

γ 64) 55) 56, ς7ν, 58, 50, 68) 72» 73» 77, 78 
118) 1299 130, 131. (ομρ!. Αἰεχ. δι. Νὶς. Αταθ. 3. (ὐσρῖυς εἴ 

Ατἂδβ ἰῃ Ο(ορίο-Αγαρ. Εἰ. ἄργ. δικχξξ)] δεκαεξ ἀργ. Χ, 18. 
δύο 1] καὶ δυο γό. (οιῃρί. δ. βασ. ι-- 

ὃ. βασ. 2] κα δἰτεγυῖγα εἴ αιιαβ 115 ἱπτουδοθιξ 72. τῷ ἕν! ςύλῳ]} 
α ξύλῳ 82, 8... τῶ ς΄ τῶ εν ΝἼΙ, Χ, τῷ τς, τό, 18, 2ξ, 29) 30, 32, 

52) ς3») 54) ςς, κύ, ς7, 58, ς9,) 64, 73ν 73. 78» 77» 787 83» ὃς) 10ὅ, 
ιοϑ, 118, 128, 120, 131) 15. (ΟΠ. ΑΙΔ. ΑἸΙοχ. (αἴ. Νῖς. δίαν. 
Οἴἴγοσ. Θεοῦ. τῷ ἑνὶ ς΄. εἰς ἐμ. τῶ μέρη αὐτοῦ ] εἰς ἄμῷ. τὸ 

μέρη τῶ ἐνὶ ς. 19. Ρομαηῖ εἰς ἀμῷ. τὰ μερὴ αὐτοῦ ΔΟῺ ἰὰς, {Ξ4 ροίὲ 

ἐνὶ ἤηδ] πὶ, Χ, 14) 16, 2 ζ9 30, 52) 4. ζύ, ς 79) (9, 64, 739 74ν 73» 77. 

82, 83) 1ού, 1οϑ, 118, 128, 130, 131) 124. Αἰά, ΔΑΙεχ. (ὑλι. Νῖς, 

Ἄυρ, σαν. ἈΓΔΌ. 3. ἔς, πῇ φιοά, τὰ, ὃς. καὶ δ. βάσ. τῷ 

ξύλῳ τῷ ἕν} α ΝΙ], 18, 29, 53» 71, 76, γ8, 129. ορῖ. Οὐρτις εἴ γγ. 
Ατᾶρς ἴῃ Οορίο- Ατὰῦ. ἘΔ. α τῷ σύλῳ ϑς. 

ΧΧΨΝ]. πόντε] Ἔ μοχλοὺς Χ , 18, 19) 74) 7ζ) 83». τού, ιοϑ, 
114. ΑἸά. δ[αν. Αγπιεηὶ (οάά. αἰἴφυϊ. Ασιη. Εά. τῷ ἐνὶ πὐκῷ] 

τῶ ςυλω τῶ ἐν! 7.) 1οϑ. Οευγρ. τοῖς γυλοις ς3, ς6. (οιμρὶ. τῇ 

ἑν. μέρ. τῆς σκ.} τοῦ μερ. τῆς σχ. τῷ ἕνος τς) 58, 72. 
ΧΧΨΝΠ. Καὶ τέντε 1] φιίηφεις σεῦο δῖαν. Οἴγορ. 

τῷ " Τῷ ἐνὶ ς. 14.) τὸ, 2:ς) 30, ζ2,) ξ7,) 279 78, 131. 

Αγηι. 1. 4]Π4ι6. Ατγηι. Εά. 

τ᾿ ξύλῳ 

(κι. Νις. 

ἴῃ Οοριο-Αταῦ. Εά, ἧς ἴῃ τεχῖι, [δὰ ἐνὶ πηάγρο, ΝΠ. τοῖς ςύλοις 

ἰἀπίυιη τό. Οοπιρὶ. τοῖς ςυλοις τω. μέρει (ῇς) 53. κλίτει 1] 

τω χλ. ΝΠ, Χ, ας, τό, 18,2 ς, 295) 30) 32) 525). 54) 579 59» 595 04. 73» 
γ4,) γό, 77γ 78, 842. 8ς, 130, 1234. Οὐοτηρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. (δῖ. Νιίς. 

ΚΕΦ. ΧΧΥΙ. 

18. 10. 

ἐκ τῶν] ἐπι των Ῥ 

κατὰ] και κατὰ ΝΠ, Χ, ν΄ 

κεφαλῶν} χκεφαλιδὼν Ψ]Π, .,. 
ΟἸ4, τς, τὖ, 18, 10,5 Ὁ, 29) 52, ζ» 57, ς8, ζ0, 64, 72. 73» 74» 77» 

τῶ φύλω ἴδιἴιπ) Χ, 1 ς, 18, 209 το, 64. ν7) 

ἜΣ τ 130. Αἰά. ΑἸεχ. Αὐρ. ΑΔΒ. ι. 2. Οορμῖ. Οορτις εἴ Αταῦς 

νυ 



ΕΞ. Ὁ 
ΚΕΦ. ΧΧΥῚ. 

28. ὀπιυ ϑίῳ τῷ χλίτει τῆς σχηνῆς τῷ πρὸς ϑάλασσαν. 

20. διιχγείσϑω απὸ τϑχένος, χλίτους εἰς τὸ Ἑτερονγελίτος. 

10. 31. 

32. 

33: 

Δ Ο Σ. 

Καΐ ὁ μοχλὸς ὁ μέσος ἀναμέσον τῶν ςύλων 
Καὶ τοὺς ςύλους καταχρυσώσεις χρυσίῳ' 

χαὶ τὸς ὄδχχτυλίες “ποιήσεις χρυσᾶς, εἰς ὃς εἰσάξεις τὰς μοχλέρ’ χαὶ καταχρυσώσεις τοὺς μοχ- 

λοὺς χρυσίῳ. Καὶ ἀναςήσεις τὴν σχηνὴν χατὸὰὶ τὸ εἶδος τὸ δεδειγμένον σοι! ἐν τῷ ὕρει. Καὶ 
΄ ΄’ 2 ε ΄ ς ΄ -ο 4 4 δ ΄ 

“σοιήσεις χα ταπεταῦμς ἐξ ὑἀλίυϑοῦ; χαὶ πὐσορφυρας, χαὶ χοχχίνου Κεχλθσμενον, χαι βύσσου γε- 

γησμέγης' ἔργον ὑφαντὸν ποιήσεις αὐτὸ Χερουξίμ. Καὶ ἐπιϑήσεις αὐτὸ ἐπὶ τεσσάρων φύλων 

ἄσήπ]ων χεχρυσωμένων Χουσι χαὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶνχ χρυσαῖ, χαὶ αἱ βάσεις αὐτῶν , τέσσαρες 

ἀργυραῖ. 

τάσματος τὴνὶ χιδωτὸν τοῦ μαρτυρίου" χαὶ διοριεῖ τὸ χαταπέτασμα ὑμῖν ἀγαμέσον τὸ 
. ἀναμέσον τοῦ οὐδ, τῶν ἁγίων. 

βίου ἐν ἐν) τῷ ἀγίῳ τῶν ἀγίων. 

Καὶ ϑήσεις τὸ χατα κατα σμα ἐπὶ τῶν φςύλων' χαὶ εἰσοίσεις ἐχεῖ ἐσώτε τῇ χαταπε- 

ἀγίου χαὶ 

Καὶ καϊακαλύψεις τῷ καταπετάσματι τὴν χιξωτὸν τ μαρτυ- 
Καὶ ἐπιϑήσεις τὴν τράπεξαν ἔξωσϑεν τ καταπετάσματος, Χαὶ τὴν 

᾿λυχνίαν ἀπέναντι τῆς τραπέζης ἐ ἐπὶ μέρους τῆς σχηνῆς τὸ πρρὸς Νότον" χαὶ τὴν τράπεζαν ϑήσεις 

ἐπὶ μέρες τῆς ( σχηνῆς) τὸ πρὸς Βοῤῥάν, 
9 ᾿νν , Ἃ, ᾽ ΄ -, βύ Ἁ Υ ν λ ρ 

ου, χαι πορφυρᾶς, χαὶ ΧΟΧΧΙΥΒ χεχλωσμεέγου, χαὶ βύσσου χεχλωσμένης, ἐργον “ΠΟ ΚΙΛΥΒ, 

Οορῶ!» εἰ Αταῦς ἱῃ (ορῖο- Αγαῦ. Ἐπ. 
53. τοῦ χλητοὺς (ἢς) 10. 

τη χλιτῃ (ἢ) 

ἐὰ ἰαίενς Αττὰ. ι. 

τω τε χλ. (1. 

"4 ἱπίεγςς Ἀταῦ. 1. 2. 

αἰΐᾳυς. Ατην. Εά. τῆς σκην. ι--τῆς σκην. 29] κα δἰϊετισα εἴ 40.Ὁ 
ὶ- Ἰηϊετγας τπὶ ». τῆς σκ. τῷ δευτ.} ἐκ τοῦ ἐνος μέρους του ϑιντιρα 
τοῦ. χαὶ τῶτι 29) φείπρης ετο δἷδν. Οἴτορ. τῷ ὁπ. τῷ 

Χχλιτ, τῆς σκ.] τω χλιτ. τῆς σκ. τῶν οπισϑιων 72. 
τω ὅπ. τς. ὦ τῷ κλίτει 77). κα τῷ κλίτει τῆς σκ. Αἰττι. ΕΔ. ἐδαιετὶ: 
“ευκάιὶ ἑαὀετπσοκί (ορι. τῷ κλίτ.} . τῶ Ν]], 14, τό, 18, ας; 

29, 30, 43, 54. ςό, (9, 64, 74», 74. 76, γ8, 84, 8ς, τού, 128, 130, 
111, 134. Οοηνρί. ΑἸά. Αἰεχ. (κι. Νὶς. ὕσεοῦζ. κα 77. τῷ 
“οὡς 96λ.] τὸ προς ϑαλ. )ς», 131. τὴ πρ. ϑαλ. τοβ. της τρ. ϑαλ. 

τὼ Κλ. τῆς (Χ. 

19. ατΤῷ τς. Απῇ. 1. σα πατρὶ: ἰαί Ασπνεηὶ (οαά. αἰϊηυΐ. Απ. 
Βα. 

ΧΧΝΠΠ. Καὶ ὁ ὁ μοχλ. ὁ μίσ.) “ {πο|ὶε: "παι ἐκ ε (ἢς) 

Ἀγαῦ. 1. 2. ραν! ἀμίδα δ8ῖλν. Οἴἶτοσ. εἰ τα μπκαὰ Ατιηξηὶ (οάά. 

εἰίφυὶ. Αἰτῃ. Βα. ἀναμίέσ.}) ο ἀναμέσ. 74, 75. τού, 134. Αππειή 

(οὐ, δφυ!, Ατπι. ἘΠ. , 43. Αγδ. τ. Δ. διίκνεισθω) διικ- 

ἐσίῳ 31. δεικννυσϑὼ ςοζπιρίε ς4. 40 εχίεπία (ορι. κλιτι-- 
χλίτ.)} α ροβγἼγιυπι εἴ αυαΣ ἰἷς ἱπιετγλοεπ 75. κλίτους) , Αἰπηεηὶ 
(οάκ!. δἰ. Αστιν, Βα. ἕτερον) ψυων Απποκηὶ (οὐά. αἰϊᾳυί. 

Απα. Εα, κλίτος} α {8, γ2. 
ΧΧΙΧ. Καὶ τ. τ" - καὶ τ. 43]  αἱϊεπιπι εἰ 4065 15 ἰηϊσ͵κςεπὶ 

ἈΑταῦ. ι᾿. 2. καὶ τοὺς χύλ.} εοἰκηνηπαι ἀμί δίαν. Οἴτορ. ςύ- 

λους) ϑακτυλιονς (ἢ) ἡς. χρυσίῳ τ΄ χαϑαρω ἢς. τοὺς 
δαχ]υλιμς}) τ. δακίυλχς 110. -Ἐ αὐῇων ας, 73. μας ουπὶ ἴξ44. Βαθεῖ 

υἱκ (ςτῖρία τ6. κα τοὺς Α:. 3. χρυσοὺς «το Αὐρ. ἐκ δωνὸ 

Αταδε ἱπ (ορμίο Ατῦ. Εὐ. εἰς οἷς} ἰσοὺς ς9ς. ,ἱ ἰπ φαα, Οεοτρ. 
εἰσαξ.] Ἔ εἰς αὐτοὺς 12. εἰσεθα κε Αττη. Ἑά. τὰς μοχλ. δ 

---τὺς μοχλ. 4] α αἰεπιῖγα εἴ 41:25 ἰΐ5 ἱπιεηασεπὶ 72. τὰς 

μοχλ. 1} ονιπο μγαν Ατγαδ. 1. 2. καταχρυσ. 2] ἐπαυναύαπι 

Ασηλεῦ (οὐκ. αἰἰφυ!. Ἄπῃ. Βα. 

ΧΧΧ. ἀναςήσιις) αναςησει 7ς. τὴν σχην.)  ρινομὶ 

Ατπι. τ. εἶδος) -Ἐ εἰς Οὐ οῖζ. τὸ διδιιγω.} τὸ διατιταγ- 
μώνον Ν]1. φιοαί οβεκϊ Αττα. «τ. ἐν τῷ; ὅρε:} ἐπ (πη δῖο νιοηΐς 
Αποηνπι. 8ρ. Ρτοίρ. μηρεν πιοπίενι (ορίυς εἴ Αγαὺβ 'π (οριο-ΑΥδΌ. 
Ε΄... Ἔ ἡδς Αττηςπὶ ( οὐά. αἰΐαιυ!. Αὔιη. Βα. 

ΧΧΧΙ, Καὶ 15], δ5ἷαν. Οἰἶτορ. σοιήσ. κι Ἢ ἠΠ|64 νοὶ 11} 

δίων. Δ1οίᾳ. πορφ.} ἐκ βυγρυνα Αττι. τ. αἰΐᾳυς. Ατπὶι. Ἐά. 

κοχχιν.) εα οϑοζὶπο Ἀπ. 1. αἰϊϊᾳυς. Απτ. Εα. χέχλωσμ.} νενησ- 

μένον ς 1. ς6, γι, γ6. καὶ βύσσ.) , καὶ γι. εἶ εχ ὀν Αττῃ. 1. 

αἰ χυς. Αππ, Εά. γενησμ.} νενησμένου ς3,) 71. κεκλωσμένης 
ςς, τύ, 72, 7ζ») 76. ὑφαντ.} ὑφαντων 76. υφαντοῦ 32, 8, 82. 

ἐνσοηη δ ολτήσ ταῦ. 4. ποιήσ. «͵} τοῦ. οἱ Κβεῖεε ταῦ. 1. 2. 

με ταῦ. ,. αὐτὸ] αντὼ 18, 7ς- κα ζ2. Χερουξιμ] Χε- 
ξουφεμ Χ, τό, τ8, 2ς, ζ9, 130, 131. ΑΙοχ. Χερουξιν 134. βγωνα- 
ἔπι ΑΥΑΌ. τ. 2. 3. 

ΧΧΧΙΙ. ἐπιϑησ. αὐτὸ] ὥς, [κὶ εχ οοπυδιίοηο, ι6. επιϑησ. αὖ- 

ἐπιϑυσεις αὐτὼ ((Ἰ5) τοό. α αὐτὸ δίαν. Οῆτοο. ςὺ- 
λων) ξυλων 29, ἐς. χεγϑνσωμ.} καταχεχρυσ. γ6. εἰ ἄεαε- 

γαίπγνη ϑἰαν. Οἰξτοσ. Αττησ (οὐκ. αἰφυ!. Απη. Ἐπὶ. χρυ- 

σι} πιᾶσρο καϑαρω Χ. αἱ κεῷ.] αἱ κεφαλαι 74. κ αἱ ι8. 

τω το. 

«ἴῃ ϑαπιεϊῶπο Ἔχῖλες, Ατοῦ. 1. 

Καὶ παιἥῆσεις ἐπίσπαςρον τῇ ϑύρᾳ τῆς σχηνῆς ἐξ ὑαχῖν--: 

Καὶ 

τισσαρις χεφ. ς,) ζ6. αὐτῶν 1] α ἴα ἴσχαι, [δὰ δΒαδοεῖ ΠΊΔΥΘΟ, 

64. ᾿ αἱ βασ. αὖτ. τίσσ.] αἱ τεσσ. βασ. ἀντ. τς, ς8, 72. 
α τέσσαρες Απῃ. 1. αἰδΐαυς. Ἄτην. Εά. τέφσ. αἰργ.} αογ. τεσσ. 

73. 
ΧΧΧΙΠΙ. ἐπὶ} υπὸο ᾽ς. τῶν ςὐλ.} τοὺς συλοὺυς ΠῚ ΝΙ], Χ, 

ἴᾳ,γ τς) τό, 18, 19.) 25. 29, 30, 32, ζ2, ζ3,) 54) ςζ» 606, ς7ν 8) ς0.) 
όᾳ 72, 73» 74. 75) 76, 77» 78) 84 ὃς, τοῦ, τοϑ, 118, 128, 120, 
110, 131, 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸοκ. (ας, Νίς. καὶ εἰσοίσ.} α χαὶ 
δἰαν. Οὗτος. ἐκεῖ] κτλγπιεπὶ Οοάά. αἰϊφυί. Ατην. 4. ἐσώ- 
τερον) ε ἐνδοτέρον 148. ΑΙ. ἐσωϑιν, εά μες ςοιτεάιίοπεπι {υργαϊϊηςᾶ- 

τεῖι εβθιηρίτυς ἱπ ἐσωδερον, ΝῚ]. τὴν κιᾷ.} τῆς κιδωτχ 71. τῆς σκη- 
νης γό. τρῦ μαρτι Υ.,. Αγδῦ. 1. 4. ποῖᾶξ πιδῆρο 11 αυσάλπι Πὶς 

διοριε} διοριεις 11, ς8, 1. διο- 

ρισεις ςς, 120. ὑμῖν) α δίαν. Οἴτος. ἄναικ. τι --ἄναμ. 4} 
α ἃἰϊεγιηῖγ. εἴ 4088 115 ᾿πτεοεηῖ 29. ς3»ν 76, τοῦ, 134. τὰ αγ. ι᾿ 

-- τοῦ ἂγ. 2] α αἰϊεγυῖγα εἰ αὐ ἰΐ5 ἱπιεζδοεπι 2ς) 72) 75) 130. 
Θεοῦ. ,μηδὄονανε οὐ ΔΥΌσυΪο, ἰπθ ἰοςο υἱτοσυς, (Ο[Α. 

ὧγ. 2] Α ς8. 

115 Ἡγιελεςηῖ 130. 

ΧΧΧΙΝ. καταχκαλύψ,.} ἐπικαλυψ. 44. 

γ2. τῷ καταπ.) τω καταχαλυμματι Ν]]. 
κιδωτὸν} σχηνην 76. 
[μποδπὴ (9. α τῷ (ορι. 

ΧΧΧΨΝ. Καὶ ἐπιϑ. τὴν τρακπ.} σιεηίανι ἀμίενι δίς. δῖαν. Οἴγος. 

ἐπιϑυσ.) ϑνσεις 1, Ν]], Χ, 14.) 1ς») 16, 18, 19, 2ς» 30, 32, 52, ς3, 

ζᾳῳ, ςς,) τό, ς7, ς9, 64, 71, 72, 73. 74γ 75ν 76. 77. 78, 84. 1οὔ, τοϑ, 
ι18, 128, 129, 130, 121, 134. (πρὶ. ΑΙΔ. ΑΙεχ. Αὐρ. ϑίαν. 

ἴξ.5.} 2), ἐχία Δυς. τὴν λυχ».] ἦρτα ἱμεένπασε Ατδὺ. 3. 

ἀπκίναντι) ρυπῶι!δ ἤιρτὰ εἰ ἱπίτα ῥοῆις ποίαζυγ, υἱ ἀεϊεπάιϊιπι, ςο. 

μέρους 1" τὰ μέρως 84. μέρος 145) τό, το, (8, 7ς, 77, τοβ, τ18. 
τ. πρὸς ι"---τ΄ πρὸς 2.1 α αἰτετιπτα εἰ 4υεε ἰϊ5 ἰυτεήδοεηϊ 53: 83. 
α εβάεπι, ἐξά μαδεῖ πιαγρὸ δἀϊοηρία πιϑηῖ τεςεπῦογε, 110. 

τοῦ 
τῶν δγ.- τῶν αγ. ἰπ οοῖ. 3.1] α δἰϊεγυῖγα εἰ αι 

τῷ ι] αυτω (Πε) 

“. υεἰακεῖπε Αὐρ. 

ἐν τῷ ὧγ. τῶν αΑγὙ.}., 72. τω εἰϊξ ἔωρτα 

τὸ πρ. 

Νότ.] α τὸ 25. τὸν ΞΡ. Ν. γ6, 84. τῆς τρ. Ν. γ3, 1ο6. καὶ 

τὴν τράπ. .} α 129. μέρους 4] του μέρως 84. τὸ μέρος ς. τῆς 
σχην. 2] α 48. ζὸ τρ. Β.1 τοῦ τρ. Β. ς3, γό. 

ΧΧΧΥΙ. Καὶ κι, δίαν. Οἤἶτορ. ἐπίσπαρρον) ΠΊΔΓΡῸ Ρή- 
ΠΊΆ πιᾶπι! χαταπιτασμα 1315. ἐπίσπαζον, ὡς σκηνὴ παςοειδὴς γίνε- 
ται ἴποατυϑ ἱπ (αι. Νίς. ἱ, 8ς8. τῇ ϑυρ. τῆς σχκ.) α ΠῚ, ΥῚ], 

Χ, τ4, τό, 18, 19, 2ς) 29, 30), 52, 44») ςς, 6, ς7, (9, 6. 71) 73) 
74. 74ν 76, 77, 78, 82, 8.)08ς, τού, τοϑ, 118, 120, 131») 124. Οοπηρί. 
(αι. Νίς. Αὐγ. Αἴ. 3. Οδοῦρ. κ ἰη τᾶχειν, (οὰ Παθεῖ πιᾶγρο ρτί- 
πιὰ τηδηι1, 130. α τῇ ϑυρᾳ ς8. α τῆς σκηνῆς 83. ΑΚ]. ϑίαν. Οβτυρ. 
τῇ ϑύρᾳ τῆς σχ. ἰπ ςπαγδᾶι. πεποτε ΑἸεχ. ἐπ )ονϊδως ἸΙαδεγκασεμὶὶ ϑῖαν. 

Μοίᾳ. τορφ.] εχ ῥαγρατα Αττη. 1. αἰΐψυς. Απῷ. Ἐά. κεχλωσ.- 
μένον] κεχλωσμένης .ς9ς. νενησμένου ς3, τύ. βύσσου) εχ ὀγδο 
Ατἴπι. 1. αἰϊϊφυς. Ατηι. Εά. κεκλωσμένης] κεκλωσμένου ς3. νε- 
γησμένου 71. νένγσμενης 2ς,) 32. ἔργον) ἐργασιαν 32. ποι- 
χιλτοῦ) ποικιλτον 53. τοοιχιλτοῦν 14, τό, 131. Ατηι. «. δ]ϊαιιο. 
Ἀπ. Εὰ. 

ΧΧΧΨΥΠΙ. Καὶ ιἾ] α τς. καϊαπετάσματι) καΐχκαλυμματι 

8, 71, 7)ς,) 8ς. τιοδ. ἧς ηύοαὺς ἴῃ τεχῖυ, (εἀ πιᾶγρὸ καταπετασμαῖ,, 

ἀτα “Ὁ «- 

.' Γ᾽ 2 ὡρτὰ 

᾿ ΩΣ 

, 
7- 

» ἐπ 7,λ. τι 

ἕω 
ἐ παρ᾿ 

ἐγ λ’ « {, 

0} 

““. 



νυ 
ΡΣ 

ΕῈ Ξ5.ϑΞ ||ο Δ Ο Σ. 

ΚΕΦ. ΧΧΥῚ, 

«οιήσεις τῷ χαταπετάσματι πέντε ςύλους, χαὶ χρυσώσεις αὐτὰς χρυσίῳ" χαὶ αἱ χεφαλίδες αὐὖ- 
τῶν χρυσαῖ: χαὶ χωγεύσεις αὐτοῖς πσέντε βάσεις χαλκᾶς. 

-- - 
ἤν λῶν ΤΟΝ 

4 ) 

ΚΑΙ ποιήσεις ϑυσιαρήριον ὁ ἐχ ξύλων ἀσήπγων, πέντε πήχεων᾽ τὸ μῆκος, χαὶ πέντε πήχεων τὸ 

τετράγωνον ἔςαι τὸ ϑυσιαςήριον, χαὶ  ἐριῶν πήχεων τὸ ὕψος αὐτῇ, - Καὶ ποιήσεις τὰ χέ- 

Τ᾿ το φαᾶτα ἐπὶ τῶν τεσφάρων γωνιῶν: ἐξ αὐτὰ ἔςαι τὰ κέρατα, χαὶ χαλύψεις αὐτὰ χαλχῷ. Καὶ 

Χ Τ' αὐτν 

ἣ ΟἹ ῦν 

“ποιήσεις ςεφάνην τῷ ϑυσιαφηρί". 'χαὶ τὸν χαλυπηρα. αὐτᾶ, ᾿'χαὶ τὰς φιάλας αὐτϑ, χαὶ τᾶς χρε- 

ἄγρας αὖτϑ, χαὶ τὸ “συρεῖον αὐτοῦ, χαὶ ππάντὰ τὰ σχεύη αὐτῷ πποιήσεις χαλχᾶ. Καὶ ποιήσεις 

αὐτῷ ἐσχάραν ἔργῳ δικτυωτῷ χαλχῆν' χαὶ «ποιήσεις τῇ ἐσχάῤᾳ τέσσαρας δαχευλίους χαλχὰς 
ὑπὸ τὰ τέσσαρα. χλίτη. Καὶ ὑπόϑήσεις αὐτὸς ὑπὸ τὴν ἐσχάραν. τϑῷ ϑυσιαςηρίδ χάτωϑεν' ἔςαι 

. δὲ ἡ ἐσχάρα ἕως τοῦ. ἡμίσους. τῷ ϑυσιαφηρίου, Καὶ ποιήσεις τῷ! ϑυσιαςηρίῳ ἀναφορεῖς ἐχ ξύ-.. 

λων ἀσήπτων, χαὶ φεριχαλχώσεις αὐτὰς χαλχῷ. Καὶ εἰσάξεις τὲς ἀναφορεῖς εἰς Τὸς δαχ]υλίες: 

χαὶ Ἐςωσαν ἀναφορεῖς χατὰ πλευρὰ τᾷ ϑυσιαςηρία ἐ ἐν ζὼ αἴρειν αὐτό. "Κοῖλον σανιδωτὸν ! ποιή- 

σεις αὐτό" χατὰ τὸ παραδειχϑέν σοι ἐν τῷ ὄρει, ὅτω “ποιήσεις αὐτό ἐπ Καὶ ποιήσείς αὐλὴν τῇ 

σχηνῆ" εἰς τὸ χλίτος τὸ πρὸς Λίξα ἱςία τῆς αὐλῆς ἐχ βύσσου χεχλωσμένης' μῆχος ἑχατὸν “ή- 

- 

ΚΕΦ, 

ΧΧΥ!. 

Ι, 

2. 

ΕΝ 

4. 

130. αἶντε ςὐλ.} συλ. πέντε )ς. Ἐ ασηπῆους τς, 72, 83, 128. τοὺς] αὐτὴν 7γΩ. -Ἐ καὶ ἐσωϑὲν 53. κα δίαν, Οἴτορ. ἐπὶ} πὶ ἡ ΧΟ ὴ 
Αἰά. ἰάεπι {υρτγαίο ρῆϊ γεσεηου τηαπι8, 121. -Ἐ ἰάσπη ἴῃ ομδσαῶ, 128. “ὑπὸ τὴν ἐσχ.---ἢ ἐσχ΄.} α Μᾶς εἴ αὐ 115 ἰητοτασοπε Οορζῖ. ὦ ΒΗ ΝὸῚ 
ποῖα Αἷοχ. -“Ἐ ἐκ ἐϊρπὶς ἐπιρμῖν δι ἰός σῖλν. Ἀπ. 1. αἰΐχυε.. κάτωθεν} ἀνωϑὲν 18. ἔςαι δὲ] ἐξὼ δὲ 71. εἰ ετὶ! 51αν. Ασίῃ. τ. τ ν᾽: 

Ἔ ἐπα ἰίρπο ἐπιρειγι δ Ἄττῃ. Ἑά. -Ἐ ἐα ἱπιρειγιὀι δες Αταθδ. τ. 2. τ τῶν Ατ. Ἐὰ. τὸ ἡμῖσ.} αὶ τὰ 72) ιοϑ, 118. Αἰεκ. 

καὶ αἱ κεφ.} α καὶ Ατδῦ. τ 2. , αἱ 73, 78. χρυσαῖ} -᾿ εἰ οοη- ΕΟ. ποιήσ.} γαείαν δῖαν. Οἶτορ. . τῷ ϑυσ. ἀναφορ.] ἀναφ. 
δίγπαιϊομο σαγεα ἀνε ἈΑΓΑΌ. 1. 2. χωνεύσ.} “αεί Ὁορι. τῷ ϑυσ. τς, ςϑ, 755 84» τοῦ, 134. (ὐοπΡΡΙ. Οκι. Νὶς. Ασῃ. 1. δ[}}- 

4υε. Αἴ. Εἀ, φορεῖς τω ϑυὸ. ΧΙ 14) τό, 18, 19, 2ς» 30, κακῆς ...} 

Ὶ. σοισ. ,Μαεῖας δῖαν. Οἴζγορ. ϑυσιας.} τὸ ϑυσ. ᾿ξ. κς4,, 7, 64; 72. 73) 77» 78, 8ζ; ἴοϑ, 118,1 30», 121. Αἰεχ, τω ϑυσ. 

πίντε τ ---ίντε 25] αὶ αἰτειπιέγ, εἴ υεε [15 ἱπιεγγασεης γ6. - πήχε- φορεις τ6.. αναφορεις ἰδπίμιτι 69. τῷ ω ϑυς. ουτὴ 144. υἵηια 3 ἄνα- 
ων τῇ, 2} σηχὼν 82, 129. (ΠΡ. - τὸ μηκ.} α τὸ 11, Χ, 18, φορεῖς 2" ἱηοϊυᾶνε ἰπ οοπι. 7) αὶ ξ9." Αταῦ. 34, Ρερεῆϊ [στίδα: ἢπης 
ςς, τό, ξ8, ζ9, 82, 129, 130. ΑΙεχ. ἐπ πρμπκάίποηε δῖαν. Μοΐ4ᾳ.. ετγογεπι σεουπ5 νοοὶβ ἀναφορεῖς. ὀἠ ἐκ ξύλ. ἀσήπ].} ργαυηπίυπι 
Οεοσρ. Ἐ εἴμς Ατδδ. τ. 2. 3. Αγ). 1... ὠ σαὶ πέντε] φμΐπφιε ἀὩ- ἀναφορεις ἐχ τερεῖῖο. τ. Αἰ. :. . Ἄτην. τ. αἰΐᾳιε, Ατσπν. Ἐά, 
“αι δῖαν. Οἶτγορ. τὸ εὖρ.} το πλατοὶ 25. αλτὸνΝ]], Χ, τῷ, τό, καὶ τπέριχ. οὐπὴ 144.] ας 2. περιχαλκώσ.] τποεριχολκὼν ἴῃ ρεηΐϊ- 

18, ςς, ςό, ς7, 59) 64, 73, 82, 8ς, 130. ΑΙεχ. ἠη δα μάξιενε δίαν. ἶνο ρίυγαὶ! γ6. αὐτὰς χαλκῷ] αὐτὴ χ. (Πς) )ς. «76... 
ΜΜοΐᾳ. Θεοῦ. -ἔ ἐἰκ ΑΔ. σ. 2. 3. τετραγ. ἔ ἔς. τὸ ϑυσ.} υπ- . ΨΜΠ1.: Τοῖἴυπι οοπηιᾶ α ς4. εἰσάξεις] εὐϊεῖες Οοριῖ. ἀνα- 

οἷ ἱποϊυάιε ΑἸοχ. τετράγων] ἐΐ φιαγαπρείατε ΑΙΑΡ. 1.2. ἔργα!) φφορ. 19] φορεῖς ΝἾΙ, Χ, τό, 18, 19, 2ς, ς2. ς3, ςς) ςύ, ς7. ζ9, 64, 7 

“Μ0 δῖαν. Οἴτορ. χαὶ τῥιῶν] λ καὶ δίαν. Οἷἶτον. τὸ ὼὑψ.] 71, 73, 73ν.78ν 130, 131. Αἰεχ. δὲ. Νὶς. Ἐ αὖτε τς, 72. εἰς 
α τὸ ς7,) 59. τοὺς δαχτυλίους] τοις δαχτυλιοις γ6. εἰς τ. δακτυλοὺς 74, 134. 

Ζ.. κέρατα “Ἵ -Ἑ αὐτου τς, γα. Ατδῦ. :. 2. γηθηὶ Θοϑά. αἰ. ὄναφυρ. 2] κ΄. φορεις ΝὟἾὟΙ, Χ, 16, 18, 2ς, 30, ς2, ς3, ςς, τό, ., 

4ιῖ. Αἰτη. ΕἘά. ἐδλέίμε εούππα Οεογρ. κέρατα τ" χέρατα 2] ἔκ, 64, 71, 72, 73» 739) 77ν 785 8ς,) 1ο8, 118, 110, 121. Αἰά. ΑἸοχ. 

α ἈΠπεπιῖγ, εἴ υα: 115 ἰηϊοτασοπς ς2. ἐπὶ} ἐκ 71. ἕως 76, “- τῶν (αἴ. Νῖο. Ργβοιηϊτιηϊ οἱ 11, ΝΠ, Χ, τς, τό, 18, 2 ς, 29, 30, 32) :2, ν΄ 
τεσσ.}] , τῶν τς. γωνιῶν) - αὐτου 1ς, ς8, 72. ᾿ΑΤΔΡ. 1.2. 53) 58. 58, 9, 71) 72») 73ν 745) 75» 77» 845) τού, 118, 128, 129, 130, 
Ὅεοῖς. Ασπηςεηὶ ( οὐά. αἰαυϊ. Απη. Εα. ἐξ αὐτῷ} ἐχ χεῖρ Αὐρ. 131) 134. Οὐχηρί. , ργρεαντης σκο Οεογς. χατῷ] χαι 84. υἱ τ 

εἰ εκ ἰ]|ο Αταῦ. τ. 2. φωοπίαιι ἐς ἰΐδο Αττη. τ. αἴΐαυς. Απη. Ἑά. πτσλευρὰ] τὰ τλ. το; τό, τοϑ, 118. Οοπιρί. δυο τλ΄ ΥΩ Χ, δ; 

ἔςαι] ἐςι το. μι 8ϊαν. Οἰπορ. Ατπη. 1:. αἰϊϊψυιε, πη. Ἑά.. - ἔς. 18, ς8, γ4, 73») 25» 76,.77ν 85. δῖλν. Μοίᾳ. τα δυο τλ.) 4“, τό, ς, ν᾽ 

τῶ κίρ.) τὰ κερ. ἐς. 390, “Ἢ ἀντου τξ, 74. Οεογξ. χαλύψ.} 409, 30, 32, ς2, 59, 64) 74. 78, 83, 84. τού, 128, 124. ΑἸά. ΑἸοχ, 
σερικαλυψ. 32. καταλυψ. (ἢς) 82. αὐτὰ] ἀντο 8ς, 160. ϑῖλν. αῖ. Νίο. ϑῖαν. Οἷἶγοςσ. τὰ ϑυσ.] τω ϑυσιαςηριω ςό. δϊαν. Μοίᾳ. 
Ὁἴἶγορσ. Απηεπὶ Οοαή. αἰΐαιι!, Αγπι. Ἐάὰ. Ψ' ἐν τῷ εἰφ τὸ 32. ΑΓδ0. 3. ὡςε 30, 129. εἴ ἢς τηᾶῦρο πηᾶηι ρτίμια 

11]. «οιήσ. 13] )αεία: δῖαν. Οἴἶτορ, ςεφάν.} ἰπ΄- πυπν. Ροἷ- 130... ὡξεεν τῶ 14) 16, 2ς,) ς25 ς7) 73ν 77, 78») 131. ΑπΏ. 1. 811}- 

ταῖι εχρεπηῖϊς Οεοῦς. χαλυπῆτρα) κατακαλυπΊηροι γ1. αὐ τε. Ασηι. Ἐά. . ᾿ ἀντό] αὐυτω τού. 

τὸ το-- αὐτοῦ 2.] λ αἰϊεχιΐτ. εἴ 4125 115 ἰη(οτδοςηῖ γ6, αὐτοῦ 1" τ ΝΠ. Καοΐλ. σανιδ. ποιήσ. αἀ.7 κα ζ4. Ργατηΐταπε εἴ ΑΥΔΌ. τ. 2. 
αὐτοῦ 3.] , αἰϊεημτ. εἴ 4ιι2ὲ 115 Ἰητοτδοεηῖ 130. αὐτῷ α'΄ττ-αὐ- ιίαν. Οἷἶγορ. εἰ 3ας ἐμά εανενι Αταῦ. 3. αὐτό κ) ἄντω 72. 

τοῦ 39] α αἰϊοιπιῖσ, εἴ 408 115 ἰῃϊτεηασεηΐξ 71. ἡ αὐτῷ 3. ιοό. αἷἰθ ἃ "4, 2ζ) 20,. 30) 57, 73» 77) γ8. κατῶ τὸ] καὶ ποιήσεις τὸ ς7, 
τίγοηι ἸοσῸ Ἄγτο, το αἰπαμρ, στη, Βα, »αὶ τὸς Χρ. α΄. καὶ τὸ “5... 58, ον, τῷ παροδενα, 7 ν, τὸ πσραδηλσϑεν 1Ιοό. φαεπιαΐ.- 

“υρ. α.] χϑὶ τὸ ποτηριον χυτοὺ ῬΙΓῸ ἢ158 Πδθεῖ γ2. χαὶ τὸ τσυρ: αὐ- πού: οερ ει Ατζὰῦ. 2. σε ΞΟΥΡ, ὃρ εἰ] “ ἐἰς Αὐτηςπὶ Οοδά, αἱ!- 

τουὶ α καὶ ϑῖαν. Οἴἴτοσ. αὐτῷ Ατῃ. 1. ᾿ἰθαμε. Ἄγπι. Εά. χαὶ 41}. Ἄστ. ΕὩ. ὅτω) οὐτως Χ, τό, 1Ὁ, 525) 509, 72) 74γ) 130; 131 

“σαντα α καὶ ΚΝ11, Χ, ις, ι8, 30, 53, ςθ, 9, ὅ4, γ2. Αἰεχ, γε, 124. ΑΙδχ. ποοιήσ. 5: - ποιήσ. ἴιϊ ΠΟΠῚ. 09] α δἰτογυῖγ, εἴ αυς 1ἰ5 

ΑἹ. ἱ, Ρασίε ργὶ ΠΊ8, 292. αὐτὰ ς} 111. Βιαρεὶ ἴῃ ομαγαῶ. τη: ἰηϊεοηδοθηΐ 1720. αὐτὸ ἃ 1 αυτω ς. λα Χ, τς) τό, 18, ζ2, ς4) 58, 

ῃΟγῸ ΑἸεχ, ποιήσ. 4} α΄ποιησ. Χ, ὅλ. γ1, )2, γ6.,.γ8,.118, 151: ΑΙά. ΑἸἰεχ. ' (σὐδοῖς. 

ΕΝ, ποιήσ. τ] αεία: δῖαν. Οἰἶτορ, αὐτῷ] α Τό, 40, 534 ΙΧ, . αὐλὴν} ΠΏΣ 5Ὸ ῬΠΓΠΠᾺ ΠΊΔΠῚ χα αὐλαιος ςξ8. ογάϊίηες αἰγὶ 

52, 4) 57») 779 8. (δε, Νίς, δῖαν. Οἰϊορ. στη. σἵ. ἔργῳ δικ- ΟΥΥ, τῇ σχηνῃ] τῆς σχήνης ΨΠΙ, τς, 71. 8ἰαν. Μοΐῃ. τὸ λίγ 

τνωτῳ] ἐρΎον δικτνωτον γ6. ΟΥ̓ΔΙΕΥΩ͂ ῥεγγοιαίωρ ΟΥ̓́Τ, . 1ᾳ βρεδμαϊ- 1. Πιιν)ν “Ῥίαγα! δ᾽αν. Οἷἴσορ. πρὸς) κατὰ γ4, 7.) 84, 184. 

με! γε ὅδι᾽αν. Μοίᾳ. χαλχκην] χάλκει 72. κ᾽ ὅίαν. Οἠἶχζορ. Λίβα}]. α (ἢς) ὃ... Νοτον ΝΙ]], Χ, 14. τς, τό, 18, 2 ς, 29,).30, 98. 

χαλχοὺς) ἤς δχ δουῦζ. πιβῃ5 ἰδρουμάςο, ἰεὰ ρυσιους ΡΥΠῚ0, 7ς. 52) ζ4η ς7,) 59, 04, 725) 737) 70.) 775. 785) 83) 8.) 118, 148, 130, τρῖν 

ὑπὸ} ἐπι 1], Χ, 14. 16, 18, 2) 20, 329 ζ2, 53) ς7,) ζ9,), 64. 722 74) ΑΙά. (ὑατ,. ΝΟ. Δυρ. δίιαν. Μίοίᾳ.ὀ Νότον ἐχ οοῦ. ἰβὰ ῥυϊπΊο Βορ- 

᾿ς, 76, 77, 82, τού, τοϑ, 128, 134. (ὐογρί. ΑΙά. Αἰεχ. (ὑαϊ. Νίς. ρᾶν, τιοό. ορραν τ0,.74ν 75» 834. 108, 134. ἢ εἴ πηᾶῦροὸ Χ. Ογ - 

δίαν. Οὗἴἶγορ. Ασπι. 1ἱ.Ἅ Αἰ ἰΐαας: Ἄχ. Εαά, χλιτὴ) -Ἐ ἀντοὺυ :ς, εμἰομ αὐ 8 ΠΩ “2 (Πἰς) δίαν. Οἰΐτορ. ἱςία } “καὶ ἱςία γε. 

"ᾷ, ΔεδῦΌ. 3. (δον, ΑΙ. .), Ραῖε ΡΠΙΠΆ, 110. ΑἸν. Αταῦ. 1.2. 3. ΡῬγφτητϊ εἰ ογμμ! σαν, 

ν, Καὶ ὑποῦ.} α καὶ ὕφογρ. ὑποϑήσεις) νποϑήσει ς. αἄν- Οπἤὶ 9, Ἀὲχλ.} κα Πγ δῷ) γ.: κεχλωσμένης  κεχλωσμενα 



μ»" 

Φ Ε 
ΚΕΦ. ΧΧΥΊῚΙ. 

10. 

τ. 

12. 

Ῥ᾿στφκᾳ, ’ 

χεὼν τῷ ἐγ! λιτειί. 
΄ 9 »" Ν ε ΄΄ δὴ »-Ψ 

χρίχοι αὐτῶν χαὶ αἱ ψαλίδες ἀργυραῖ. 

Ο Δ Ο Σ. 

᾿ τὴ βὼ Φ οφῳὁ ΝΡ 

Καὶ οἱ ςύλοι αὐτῶν εἴχοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι χαλχαῖ" χαὶ οἱ 
Οὕτως τῷ χλίτει τῷ “πρὸς ἀπηλιώτην ἱςία ἑχατὸν “ππή- 

χέων μῆχος" χαὶ οἱ ςύλοι αὐτῶν εἴκοσι, χαὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴχοσι χριλκαῖ". καὶ οἱ χρίχϑι χαὶ 

αἱ ψαλίδες τῶν ςύλων, χαὶ αἱ βάσεις: αὐτὼν περιηργυρωμέναι ἀργυρίῳ. “Τὸ δὲ εὗρος τῆς αὖ- 

λῆς τὸ χατὰ ϑάλασσαν ἱςία ππεντήχοντα πήχεων" ςύλοι αὐτῶν δέκα, χαὶ βάσεις αὐτῶν δέχα. 

Καὶ εὗρος τῆς αὐλῆς τῆς “πρὸς νότον, ἑςία , πεντήκοντα ἐμ μὦ 1: λοι αὐτῶν ϑέκα, καὶ βάσεις 

αὐτὼν δέχα. 
τρεῖς, χαὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς. 

τς ροέοΕοισοι 
Καὶ πεντεκαίδεχα πήχεων τὸ ὕψος τῶν ἱςίων τῷ χλίτει τῷ ἐνί" φῦλοι αὐτῶν 

Καὶ τὸ χλίτος τὸ δεύτερον δεχαπέντε πσήχεων τῶν ἱςἴων τὸ 
[74 ,’ 9 “9 φρο ᾿ς, 4 ’ 9 “Ὁ Φ9 

ὕψος". ςύλοι αὐτῶν τρεῖς, χαὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς. Καὶ τῇ “πύλη τῆς αὐλῆς χἄλυμμα" εἴ- 
΄ ἈΦ 9 ε ΄ ΝΗ, φ΄ ᾿' ΄ [4 ΄" ὕἤ 

χοσι “σπἤχεων (Ὁ ὕψος, ἐξ ὑαχίνϑεε, χαὶ πσορφύρας, χαὶ χοχχίνου χεχλωσμένου, χαὶ βύσσου χεχ- 

:6. μῆκ. ἑκατ. πήχ.] ἔχ. πηχ. μῆκ. 1, 72. εχαΐ. πηχ.. τὸ μηχ. 
ςξ8. μῆχος) α ἴω ἴεχτυ, μαδεῖ πιᾶγξο πιδῦὺ ροϊετίστε, 1]. ἐσεγί- 
ἐκαΐο ΔΨιὶι Ανᾳ. ἱπ ἰοπρἐμάϊποπε δἰδν. Οἰγοζς. πήχεων) σηχὼν 

11, 129. Οοπιρ. τῷ ἑνὶ κλίτ.} τω κλ. τὼ ἕνε τς, 30, 72) 75. ϑίδν. 

Οἰἶγοζ. τω χλιτεὶ Ἀπέσπὶ (8. 
Χ. Καὶ 1] α το, )ς» 1οϑ, 118. Αυξ. οἱ ςύλ.] α οἱ ΚΠ, 

14. 1ς) 16, 2ς, 30, 32, (4) ς7,) 40γ 64, 72, 73ν 74.» 75» 785 84) 8) 
1ού, 1τοβ, 118, 110, 131) 134. ΑἸ4. Αἰεχ. Απῃ. 1. αἰσυς. Ατπι. 

Ἑὰ. εχρτίπις ἱἰπ σεοϊῆνο ρίυγαι! δίαν. Οἴἴσορ. αὐτῶν 1] αντης 
44,71. (δι. Νίς. εἴκοσι κι} ἐχάτον εἰκ. 78. εἰκ. χαλχοι 7ς. 
εἶκ. ι1- ἐχ. 2} α δὅεγιισ. εἰ αὐ 5 ἱπιοδοεπε ςο. αἱ βασ.} 
α δὲ τς, 19) 30, 72) 74) 84, ὃς, τού, τοϑβ, 130, 1841. 134. Οοπιρὶ. 
Αἰεχ. πῇ. τ. δ συε Απτῃ. ἕά. ὄδχρεπι ἰῃ ρεπινο μέθτα] δίαν. 
Οὔτοζ. εἴκοσι 2} 29. χαλκαῖ) ἰῃ φεηϊνο ρίυγΑὶ! ἐχρείποϊξ 
δίαν. Οὗτος. καὶ οἱ κρίκ.} καὶ οἱ ὄκκτυλοι γ7ζ. κα οι, ΑἰτΌ. τ. αἱϊ!- 
4υς. Ἀπη. Εά. , καὶ δν. Οἴτοσ. αὐτῶν 3] ατοό. κἱ ψαλ.] 

Ἔ αὐτῶν ὙἼ], Χ, τΆ4,τς τό, 18, 19) 49) 30, (8, 54) ς7, 49, ύφ4ν 73» 
74. 78. 77. 18, ὃς, τού, τοῦ, 118, 130, 131, 134. (οπιρί. ΑἸά. 
ΑἸεχ. Αὐ. ορί. Απη. τ. αἰϊχυε. ἄπ. Ἐὰ.. αἱ Απτῃ. τ. Αἱ] )- 
ηυς. πῃ. Εά. ψψαλίδις--- ψαλίδες ἱπ σοι. 11} α αἰϊεγωῖγ. εἴ αυδὲ 
ὶὶς ἱπιεταοεμῖ 2 ς. “ργυρ.} - ἀντων 73. 

ΧΙ. Οὗὔτ.---Ἥπηλ.] α βες εἰ 4υι ἰὶϊς ἰηια)ασεηϊ 71. ὅτ.-- 
ξύλων} α ἴμες εἰ φυα [5 ἰηιοιδοεηξ 72, ϑς.  ὅτως] ουτω γς, τοῦ. 
(οπιρί. (κι. Νίς. ΑἘὲ τ Αὐς. Μὲ ἐστὶν σορι. (ε αϑίόπε 8ιαν. Οὐ- 
τος. τῶ κλιτ.]. 10 ςς. τῷ ψρὸὺς], τῷ ς4, (6. ἀἶπηλ.} 
νοτο 29. βορραν ΝΙ], 14, τς, τό, 18, 30, 35, (4, ς4) ς7, 48, ς9, 
64, 73ν 74. 77, 78, 82, 84 ὃς, τού, 118, 128, 120, 130, 1319) 134. 
(ουρὶ. ΑΙ’. Αἰεχ. οδι. Νίς. Αὐυχζ. ορι. Αγ. 3. δίαν. Μοίᾳ. 
Οεοῖς. πῃ. -. δἰηνε. πῃ. Βά. εἰ ἄς ἰπ ἴεχῖι, (οὐ ἀπηλιώτην 
τηᾶτρο, Χ. βορραν τρος «πηλιωτὴν (Ης) ς3, τό. απηλιωτὴν καὶ 
φυτως τὸ προς νοτὸν 19, 108. ἐς. ὑκ. ασήχ.) πΥχ. 1. ὅχ. τς, 
ς8. ἱρία] πιᾶλγγο πλυΐζα Χ. παῦεηϊ ἴῃ φεπιοἶνο ρέμγα!!, εἴ -ἴ ϑαν, 
ΑἸ. 1. 3 μῆκχ.} τὸ μηπκ. 73, 118, 134. Οοπιρί. Ατῦ. τ. 2. 
ἐραρμκάϊ αι, Αὐζ. ἴα ἐμηρήκαϊπειι δ5αν. Μοίᾳ. Αγπν. 1. δἰβαιο. 
Ατῃ. Εα. οἱ κύλ.) «οἱ τού. δίαν. Οἶσγορ. Ατπι. ᾿.Ἅ αὐ- 
τῶν 1.) , Οοπιρὶ. εἴκ. 1" -οιῖχ. 2} α δπεγυῖγ. εἰ αυδο ἰϊ5 ἱπῖετ- 

ββοεῶς τι8. Αἰά, (δ. Νῖς-. εἴχοσι 13] δίκα γ1. Ἢ χαλχοι 

τῷ 16, ς4, ς4, 47, 04 73, 78, 1ο8, ι18, 121:.- ἜΞ σπεα εοἶκεπα 

Απιειὶ (οὐ. αἰΐφυ!. Αἰπτη. Εα. αἱ βάσ. αὐτῶν 1] κα αἱ γ4. 
Αστιν. τ. αἰήψυς. Ατπ. ΕἘά, δα ἐμ δίαν. Οἶτος. εἴκοσι ,] 
δινα 71. κα 1ού. χαλκαι) κα τοϑ, τι8. Αἰδῦ. 1. 2. καὶ οἱ 
χειχκ.} χαὶ οἱ ἐαχτνλιοι ς. -Ἐ αντῶων Ν]], Χ, τ4, τς, τό, 18, 10, 

332, 52, τό, ς7, 74) 77ν τοῦ, τι, 118, 129, 110, 131, 134. ΟΟπΙρΙ. 
ἈΚ... (ας. Νὶς. Αὐυρ. Οορι. δίων. Μοίᾳ. Αστπ. 1. αἰ ΐψυς. Ασπι. Ἐά. 
Οεοτξ. κα 53. αοὶ Απῃ. τ. αΐᾳις. Απῃ. Εά. α καὶ 8ϊεν. Οἴτγος. 
τῶν ςλ.} “ίατω ᾿ορι. Αταδ. 3. αἱ βασ. “) αἱ πασαι αι 
βασ. 134. αἱ ασαι βαφ. γ4, τοό. ψασαι αἱ βασ. ςβ, γς. ϑῖλν. 
Οἰἶτοσ. αὐτῶν 3}  ΝῚ, Χ, τῷ, τς») τό, 18, 2ς,), ςα, ς3, ς4, 

ς 55) 686, ς7, 59, 64, 73, 74, 75, 76» 77. 78, ὃς, τού, τοϑ, 118, 118, 
129) 114. ΑἸὰ. ΑΪεχ. (κατ. Νὶς. Αυρ. Ασπππει (οὐα. ΔἸ. -πι- 

6'π0γ- ἀργ.}] ἀργ. τεριηρΎ. τς. ἐκ ἀγρεπίν Αταὺ. 3. εἰπόιε. ἀγρεπιο 
Απηξηὶ (οὐ. αἰϊχυ. «-Ἡ καὶ ουτῶς τὸ τῦρος νότον ἐπι ἑκάτον Ἔτη- 
χίων τὸ μῆχος" χαὶ οἱ ξσυλοῖ αὐτῶν εἰκοσι" καὶ αἱ βασεις ἀντῶν εἰχοσὶ 
χαλκαι" καὶ οἱ δακτυλοι καὶ αἱ ψαλιδὲς τῶν ξσυλων" καὶ αἱ κεφαλιϑὲς 
αὐτῶν καὶ αἱ βασεις πιεριηργυρωμι. αργνρίιὼῶ 18, )ς. -Ἐ εαάεπι, πἰῇ 
αυοὰ παῦεδηὶ συτὼ ρος νοτον, εἴ συλων, καὶ αἰ βαφεῖς ἀντων, 74.) 84. 

134. 
ΧΗ. Τὸ δὲ εὗρ. καὶ ευρ. 15) ς8, γ2. ᾿ δ 

Το κατα) α δὲ ̓ ς. 

τῆς κατα 18, ς8, 72, 74.) 73ν 84, τού, 128, 134. “] ἐσ 
Αι. εἰ νεἰάνείπα εἶνε ἈτΑῸ. τ. 2. 3. τιεντήκ.Ἶ οκτω ς1. 

ἐμμι Αττῇ. 1. ςυλ.] οἱ συλ. 14) τό, 2ζς, 32) 54) ς7, 64, 73» 77» 

,8, 131. ΑΙ4. Ολι. Νίς. Ἔ δὲ τς. εἰ εοἰππι ΑΥ̓ΔΌ. 1. 2. 32. 
αὐτῶν 19] αὐτῆς 118. δίκα ι5--δίκα 25} .. δἰζετυῖγ. εἴ αυθ5 1,5 
ἱπιεγαςεῆς )ς, τού. βασεις] αἱ βασ. Χ, τς, τό, 18,2 ς, 35), (4, 
64, 73, 77, 78, 11:1. Οοτρὶ. (δι. ΝΊς. ΝΟ δίκα χ-π-ο- δίχα α᾽ ἴῃ 
τοτη. 13} α δἰτεσγυῖγ. εἰ φιος ἰδ ἰπιουδοεης )1. δίχα 29] ἐκ ἀγχενη 
(ἔς) Αῦ. ς. 

ΧΙ]. Καὶ εὗρ. τ. αὐλ. τ. ́ ρ. νότ.} α καὶ )ς. κ σπιηΐδ δἷαν. 

Οἴδτος. καὶ εὖρ. τῆς αὐλ.} καὶ τὸ εὐρ. τ. αὐλ. τς, ςς. εἰ ἐατὶ- 
ἡνεἷο αἰγὶ ῥυμεὶ ΑΙαὺ. τ... εἴ ἐπ ἰαμέναί πο ῥγὶμεὶ αὐτὴ! Αττηεηὶ ( οάά, 
ραυςὶ. εἰ ἐν ἐαειραδένσ ρείνια εὐας υεϊετὶ (ας) Αττη. 2. τῆς πρὸς] 

α τῆς 72. τοῖφρος 11, 16, 19, 29, 47, 58, 74, γό, 77, 78, 82, ὃς, 
τού, 1τοϑ, 118, 131) 134: Τὸ Ἰφρωΐον τὸ πρὸς τς. φερ ῥεῦαι κα 
Αττη. τ. αἰΐψυς. Απη, Ἐά, νότον] αναΐολας ΝΙ, τῳ, τς, τό, 
18, 19) 24) 29, 30, 32, ζ4) 47, 68, 9, 64, 72, 73, γό, 77, 78, 82, 
8ς, τοβ, 118, 128, 130, 111. (οπιρί. Α]ά4. ΑἸεκ. δι, Νῖὶς. Αὐρ. 

Ατδῦ. τ. 2. 3. διαν. Μοί4ᾳ. σοῦ. Αὐπι. τ. 3. δ συς ποπρλ}}}, 

(ἔπε 

Ασπι. Εὰ. -ἢς ἐπ ἴεχῖι, ἴοά νόον ἰπ πιᾶν. Χ. ἐςί2} -Ἑ ςύυλοι 

(6ς) )ς. αΑὐυξ. σεντῆνς.} ὀχτω ς3. ἐπ φκὶιζεσξίπία Ἀττηξηὶ 
Οοάά. ραυεῖ. αὐχ.} “ἘΞ ἐγμπ Ασπεηὶ Οοίκί. ῥδυςῖ. Αὐτῃ. Εά, 
εύλοι αὐτ. δέκα καὶ ργαιιϊαιης 110. Αγαῦ. τ. ἃ. 3. Αὐτηθηὶ Οοδά, 
Ραυκςί. οἱ φσυλ. ἀντ. δικα τό, 35. Ολτ. Νὶςο. α εύλοι (8ς) ὀῆς, 

α οπηπὶδ οἰπὶ 44. Απη. Ἑά. αὐτῶν 1] ἀντῆς 1528. Αυσ. δέ- 

κα τ" -ς-ϑίκα «.} α ατολιῖγ. εἰ 4υ8 15 ἰηϊοτ)ασοπὶ 14, τό, 121. 

σει(Ἶ αὐ βασ. Χ, τς, 18, 31, ς8, 74) το, 118, 129. (ὐπιρὶ. Οῖ, 
Νιῖς. ὅρια 1. δικαπεντε 72, 76. [Ιηϊοτπιπαῖυτη ἃ 1 ἰὈγαυῖ5 δεκα- 

πῷνττε οὐπὶ δέκα, παπὶ νἱὸς αυοιποάο {ε Παῦςεπὲ Οοαΐςες ᾿ὶ ἐπ ῥυϊηοῖρίο 
ῬΓοχῖτηὶ ΟΟΠΙΠΙΑ5. 

ΧΙΥΝ. Καὶ ι5] α δ. σἸντεκ. πήχ.] α ἰἰς πήχεων τ9. ϑεχα 
χαὶ πγεΐε τνχ. 8 ς. 148, 130. δεκαπέντε σηχ. 30, ζ9, 84. δικα 
τχ. 72. 76. πυχ. δίκα γι. τὸ ὕψ. τῶν ἰς.} τὸ ἰγιον τὸ ὑψ. 14, 
1ς,) 73) 111. στο υΨ. τῶν συλων ς8, ς6. τῶν ἐς. το ὑΨ. ὙΠ, Χ, τό, 

18,5 ς,) 30, (4) ς7, 48, ς9, 64, 73, 71, 78, 84, 8ς, τού, 1ο8, 118, 120, 
130, 134. Οοπιρὶ. Αἰεχ. δι. Νίς. τῶν ις. τὸ υψ. πηχεων (ἢς) 
19. τῷ Ἀλίτ. τῷ ἑνὶ} α 73) 8..- λιτῷ τ Οοπρ.  εὔλ.] οι 
ξιυλ. 32. εἰ εοἶππιπαρ ΑΥ̓ΑΔΌ. 1. 4. 3. αὐτῶν τρ. ι--αὐτῶν τρ. 2} 
α ἈΪτογιπτα εἰ φυα [5 ἰητοδοεης γ6. τρεῖς 1} δίκα 72. ἀϊ 
βας.}., αἱ Χ, τό, τ8, ςς9 ς7ν ς8, ς9.,, 64. "ς, 78, Βς, 1οβ, 128, 111. 
ΑΙἡ. Αἰεοχ. σαι. Νκ. τρεῖς 2“ --πρεῖς ἰὰ ςοῃ. 1.2} αὶ δἰτεγιῖγ, εἰ 
41:85 15 ἰπίεγβοεπῖ 75. 

ΧΥΝ. Καὶ τὸ κλ. τὸ δεύτ.} (κα ἰαιεγὶ γεαιπάο δῖαν. Οἷἶγοσ. στη. στ. 
Αἴϊαιις. Ατπι. Ἑά. εἰ ἰαμνὶ βεηπόο διᾶν. ΜοΪ,. εἰ αἰενκαο νεἶα- 
πελεὶς ὑδέμε φνοά 4 ἐπ ἰαίενε βεμηδο Ἀταῦ. 3. δικαπ.} δεκα καὶ 
πιντε 8. πεντεκαίδεκα Ν]], Χ, 18, 19, 30, 4ζ,), γ6, 8:,) τ18, 

ΑἸοχ. τῶν ἰς. τὸ ὕψ.} το υὑψ. τῶν τς. 30, 7. 77, ὃς. κα Τῶν 'ς-. 

Αταῦ. 1. 2. τὸ ὕψ.} - τῶ κλιτεῖ τῷ ἐνὶ τς) ς8. ἱπ δἰ δίποι 
Ο(ορῖ. Απη. 1. αἴήφυς. Αστῃ. Ἑα. ςύλοι] οἱ ςυλ. 32. εἰ εοἶωνπ- 

α ἴος οὐπὶ (η4ᾳ. τοῦ αὐτῶν τ} νεΐογενι Αταῦ. 
1. 2. αὐτῶν τρ. τι“ --αὐτῶν τρ. 59} κα δἰτεγυτα εἰ 4υ8: [ἰ5 ἐπίοτ]α- 
«ἐπὶ γό. καὶ αἱ βάσ.) , αἱ ΝΤΙ, Χ, τς, τ6, 18, 29) 20, 73. Βς, 
130. Οοαιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. αχαὶ Οεοῖζ. Απτεηὶ Οοιά. δἱϊᾳυϊ. Αππῃ, 
Ἑὰ. 

ΧΥῚ. Καὶ τῇ τ. δὲ Τακεὶς ϑ5ῖδν. Μοΐ,ᾳ. [καὶ ϑ83ιν. Οἴτοξ. 
χαλυμμα] κατακαλυμμα Ν]]. ορεγειῖα ΑἸτηεπὶ σά. αἰϊφυΐ. Αττι. 

πα ΑΥ̓ΔΌ. 3. 

ἙἘά. Ἐ εν ἢ, ζαείεης (ορῖ. τὸ ὕψ.} ἐπ σἰειμιδίπον δῖαν. Μοίΐᾳ. 

Ἄγιη. 1. δἰηφις. ἄστη. ΕἘὰ. “Ἑ εἴ ἌΓΟΡ. τ. 2. καὶ κοχχίνον] 
κ«( 

βά.-. 

π ἐἐπ-΄ ; 

ζισοι λαόν. π᾿ 

-π 

Φ 

ψιυν 

ν 7) 

Ο.υ 7} 

γῇ 

βοο ΝΝ 



ΩΝ Ε] Ο ΔῸΟ Σ. 
ΚΕΦ. 

λωσμένης τῇ «οιχιλίὰ τοῦ ῥαφιδευτθ" ςύλοι αὐτῶν τέσσαρες, χαὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες. 
Πάντες οἱ ξύλοι τῆς αὐλῆς χύχλῳ χατηργυρωμένοι ἀργυρίῳ" χαὶ αἱ χεφαλίδες αὐτῶν ἀργυραῖ, 
χαὶ αἱ βάσεις αὐτῶν χαλκαῖ. 

“, δΐς ρ. βρῶ 3. "Ὸὸ ε Ν )» 39 ε ΄ ., ,»» ᾽ 

Τὸ δὲ μῆχος τῆς αὐλῆς ἑκατὸν ἐφ᾽ ἑχατόν. χαὶ εὕρος πεντήκον]α 

ἐπὶ “ππεντήχοντα᾽ χαὶ ὕψος πέντε πσήχεων ἐκ βύασε χεχλωσμένης, χαὶ βάσεις αὐτῶν χαλχαῖ. 
ςς ρῷ ε »" Ας ΓΑ Ν 3 φρο ΄ς εξ . 4 φ᾿ 39. Ὁ βιῶ 

Και σσάσὰα ἡ χατασχενὴ, χαὶ σάντα τὰ ἐργαλεία, χαὶ οἱ 'άσσαλοι τῆς αὐλὴς χαλχοι, Καὶ 

σὺ σύνταξον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, καὶ λαξέτωσάν σοι ἔλαιον ἐξ ἐλαίων ἄτρυγον χαϑαρὸν χεχομμέ- 
γον εἰς φῶς χαῦσαι, ἵνα χαΐίηται λύχνος διαπαντὸς ἐν τῇ σχηνὴ τῇ μαρτυρίου' Ἕξωϑεν τ χα]α--: 

’ “.»"“"“΄τ, "0 ’ ξ΄ δ ϑ2)}ἂὺΧ. » Ν νι ς ενἣΝ Ξ»  »“,,,)» ε ΄ “΄ δ. 

“ετασματὸς τᾶ ἐπὶ τῆς διαϑήχης χαυσει αὐτο Ἄαρων χαὶ οἱ υἱοί αὐτῷ ἀῷ εσπερᾶς εὡς ὥρωϊ 
3 φ΄ 4 μ ΄ 3 ἢ 9 . .«ἋἊ, ε , Ὰς ἰαιν ες" ϑ 

ἐναντίον Κυριδ, γομέμον ἀἰωγίον εἰς τὰς γενεᾶς ὑμὼν ρα τῶν υἱων Ἰσραηλ. 

«Ἕἀ 

τ ὑπ Ὁ ΚΑΙ σὺ προσαγάγου πρὸς σεαυτὸν, τὸν τε ᾿Ααρὼν τὸν ἀδελφόν σου, χαὶ τὸς υἱοὺς αὐτῷ, χαὶ 

Δι 

““---: 

“2 

4 “.,.4. 7 κων .΄ 

Ἂ τλθι 
υἱὸς ᾿Ααρών. 

α καὶ 114. κεκλωσμένου) νενισμενου (ῆς) 131. νενησμένου 14, 
16, γι. Αὐρ. διανενησμεένε 18, 29, ς3,) ςό, 74. 84) 134. ὥς ἴη ἴεχ- 

ἴὰ, (εὰ κεκλωσμένον ἴῃ τηᾶγρ: Χ. τηλῦρο διανενίισμενον (ἢς) 130. 
α δῖαν. Οὗἶγτορ. κεκλωσμ.---κεκλωσμ.} κα ρῬηπιιπὶ εἴ 135 ἢϊ5 ἰπτεῦ- 
)κοεηῖ γ4, 118. κεκλωσμένης) κεκλωσμενε (Ης) ς3. γενησμενξ 77. 
διανενησμένου το6. διανενισμένου τᾶγρο 8ς. νενησμενης 32, 128. 
ΑΙά. ἄς ἰεγὶε νϊἀεῖυγς Οορι. βῥαφιϑευτοῦ ) αεμ ρα Αὐρ. ρἱε- 
“κει ὅγγζ. ςύλοι] οἱ συλ. 32. καὶ φσύλοι (ορὶ. Αγ. 1. 2. 3ν 
Απη. 1. αἴϊᾳυς. Απῃ. Ἐάὰ. αὐτῶν 1] αὐτου 19, (3, τό, )ς, 
χοβϑ, 118. (οιηρὶ. ΑΓΔΌ. 3. τέσσαρ. τ᾿ ---τέσσαρ. 2} α αἰϊετυιτ. 
εἰ 4185 ἰὶς ἱπιεαςεηϊ ς9, 74. καὶ αἱ βάσ.} α αἱ ΝἼΙ, Χ, τς, 18, 
40, ςς) (8, 74, ὃς, τού, τοϑ, 148, 130, 134. Αἰά. ΑἸεχ. Αταῦ. 3. 

Ἀπ. «. αἰϊΐχυς. Αγ. Ἐὰ. α καὶ δῖαν. Οἴἶτορ. 
ΣΟ, ς3, ς6, )ς, τοϑ, 118. (οΡ]. α Ατὰῦ. 3. 

ΧΝ]Ι. Πάντες οἱ ςύλ.} εἰ ἐρίων, Οορῖ. κύκλῳ] α Διδῦ. 3. 

κατηργυρ.] περιηργυρ. 29. χαλκο! ΧαΤΉργυρ. 14) 120. Χρλκο 

καὶ. 

αἱ τ"--καὶ αἱ 2] αὶ ΑἸπετυῖσα εἴ μά: 115 Ἰητεσ)λσθης ΑΥὰΡ. 3. αἱ 
καὶ χατηργυρ. 16, Δς, 32, ξ4» ζ79 73» 77» 79» 131. (δὲ, Ν!ς. 

Χ4Φ.} λ αἱ τοϑ. αὖτ. τ᾿ --αὐτ. 25}. Ααἰϊεγυῖσ, εἰ υα: 115 ἰητει)α- 
οδηῖ γ1. χαλκαῖ---χαλκαὶ ἴῃ, Ἑςοτ. 18} αὶ αἰϊεγιιῖσ. εἴ φυδ 1ΐα 

ἱπιοη]αςοηξ γ2, τοῦ. 
Ο ΧΡΥΠΙΙῚ. Τὸ δὲ μηκ.} α δὲ ι6. καὶ μηχ. ς8. Ἄστῃ. 1. δἰ ταις. 
Ἀπῃ. Ἐά. ἐκ. ἐφ᾽ ἐκ.} ἀεϊοϊυπλ ἐφ᾽ εκαΐον ᾿ἴποοῖδ, εἰ πιρρίείυπι 
πηχει ταδπὺὰ Ροβετίογε, (ἢς) ΝἼ1. εκαῖον καὶ ἕκατ. πηχέων ς. 
καὶ εἶρ.1 καὶ τὸ ευρ. 7») 76, 129, 134. Οοπηρὶ. ΑἸά. ᾿αρεμάο αμίρνε 
δίαν. Οἴτοσ. - οἶκε Αναθ. :. 2.3. πτοντήκ. 2] - πηχεὼν ς8. 
καὶ ὕψ.} καὶ τὸ υψ. 74. 7.5 84) ὃς, 130, 134. ΑΙά. αἰρέμάο αμίοπι 

δῖαν. Οἴτοζ. - οἶκε ταῦ. 1. 2 πέντε] ν ((ς) 1:58. δεκα- 
πιντὶ ζ3. κικλωσμένης] διδιπλωμενης 71. ὥς πιᾶρο τ18. καὶ 
βασ.} και αἱ βασ. ΝΊΙ, Χ, τ4, τό, 18, 2 ς» 32) ς3») 67, 58, 59, 64) 73» 
4) 749) 84, 84) ὃς, 1τοϑ, 128, 110, 131) 134. (οπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ζει. Νῖς. δα ακίορε ϑῖαν. Οἰἶγοξ. 
ΧΙΧ. Καὶ 1] α γζ. Οοπιρ. κατασκχ.} ἀποσκευὴ ς0. Αἰεχ. 

Ἤ αντὴς .8. -Ἐ τῆς σχηνῆς 14) 16,2 ς, 32, ς2, 54) 575 73) 73) 77» 78» 
Ὑ31:. (αἵ. Νίς. Αατιεηὶ Οοάά. αἰϊαιϊ. Ασπὶ. ΕἘά. Ατδῦ. ᾿. 2. -Ἐ εδάεπλ 
Ὧι Χ ἴῃ οἰιλγδέξ. τηΐπογε ΑἸεχ. ἐργαλεῖα} - αὐτῆς 8, 72. 
ἈΓΔΌ. 1. 2. 
οἱ τᾶάσσ.} τῦᾶντες οἱ τσασσ. ς8, γ2. Αἴ. 1. αἴϊαις. Αττ. Εάὰ, 
τῆς αὐλὴῆς] αὐτῆς 58. χαλκοῦ] -Ἐ καὶ ποιήσεις φολὴν νακινϑινον 
χαὶ τοορφυρας χοχκινου χεχλωσμένου καὶ σχωληχος διαφορου του λειτϑρ- 

γειν ἐν αυτὴ ἐν τω ἄγιὼ ζ8. “" καὶ ποιήσεις ἐματιὰ υαχκινϑινὰ και 

πορφυραν χαὶ χοχχινᾶ τοῦ λειτουργεῖν ἐν ἄντοις ἐν τοῖς ἀγιοις ς3, 83, 

120. Αἰά, ἔς πιᾶΓρὸ τύ. 

βηγ (ἢ) εἰ εοςοϊμὶ εἰ αεγα ῥέγαρε: ἐπ αἰ ἐς πὶ απδπανο δῖαν. Οἴγος. 

Ἢ ἐγηπί (ορί. 

ΧΧ, σὺ] α τό, ς3, ς6, ς7» 59) 719) 729 73. 775 73) 837 1ού, 131. 
Ασα. 3. κα ἴπ τέχαι, ἰοὰ Παθδῖ ΠΊΑΓσΟ ὈΥΪΠη4 τηᾶπιὶ!, 130. κ ἴπ ἴαχίυ, 

{εὰ Πιργαίοσι ρῆϊ γεσδηζίοῦ ΤΠΆΠΙ185, 111. 

Ἔ εἰ “αεῖες νεβίπιεπία ἐα ἠγαειηἦο, εἰ ρωγ- 

σύνταξον] συνταξαι 120. 
συναζον τό. εἰ ὥς, {εὰ συγταΐζον Πιρτγαίογιρι, γΓοοδητὶ! τηᾶπι}, 131, 

χαὶ λαξέτ.] α καὶ ϑ8ίαν, Οἴζορ. 

μἱ βεπιαπὶ Ἀταῦ. 3. σοι) α 14) τό, Ὡς, ς2, ς4,) ς7,) 73» 77) 78, 
121. (δῖ. Νὶς, Θεοῦ, δόίριει δῖαν. Οἴτορ. ἔλαιον) - ρι- 

γε Αττηδηὶ (ὐοάά, αἰϊαυϊ. Ατμι. Εά. 

ΓΠΔΓΡῸ 14.) 57) 73. 

τοῖς υἱοῖς] τοὺς υιους (ῇς) ς7. 

» ᾿ ͵ 

ἐξ ἐλαίων} ἐκ σπερμάτων 
εἰ ἧς Αποηγπι. ϑορῖοσ ἱπ (αί, Νῖς, ἱ, 86. 

αὐτῶν 2] ανῖε, 

᾿ διαϑ. Κυρια ᾽ς. 

Ἢ οὐκ. (ἴῃ χέπετε τηδίς ἢ.) Αση. 1. δἰΐχυς Απῃ. Ἑά.. 

τὲχ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ἱερατεύειν μοι κΑαρῶν, βαὶ Ναδαδ, [καὶ ᾿Αξιδὸ, χαὶ Ἐλεάζαρ, χαὶ ᾿Ιϑάμαρ 
Καὶ πριήσεις ςολὴν ἁγίαν ᾿Ααρὼν τῷ ἀδελφῷ σου εἰς τιμὴν καὶ δόξαν. 

Ἅ 

Καὶ σὺ 

ἐχ οἱοα ϑῖν. α (ορί. ἄτρυγον] ἀτρύγητον Αἴεχ. κ ϑῖλνι 
Οἴἶτορ. Δυδῦ. 1. ἃ. 3. φὼς (“ωνιεπ μπεπὶ Ατδὺ. τ. ἃ. καὺ- 

σα!) ΑΙ], Χ, 14. τς9 τό, 18, ας, 29, 30, ξα, ς4, ς7, ς8, το, ὅῳ, 

74.,.}3ν 74. 759 77» 7985 83» 84, ὃς. 10, τοϑ, τ18, 128,130,131, 134» 
Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (ας. Νὶς. (ὐορῖ. δίαν. Ασηι. 1. αἰἴφυθ. Αἰπτη. Εά. 

ἵνα) εἰ κί δῖαν. Οὗτός. καίηται] βαἐ Αὐτηεηὶ Οοάά. αἰΐψυϊ, Ασαν. 
Ἑὰα. λύχνος) ο λυχν. )ς. ἃς εἴ Ογε. ΑἹ. οἷν, 2 ςο, 1εὰ 4ἰ1δὲ 

υῖ να. , δϊδν. Οἴτοσ. διαπαντὸς} ΡΟΙῈ μᾶπςο νόσεπὶ ρίεδης 
ἀϊπίηρυυοι ς9. ΑἸεχ. (δὲ. Νῖς. α δίδν. Οἴἶζσοσ. ἐν} ἐπὶ Αἰά. 
μαρτυρίον}) Ῥοί(ξ πδὴς νοοεπὶ ποι ἱϊα ρίεης ἀπεηρσυινπε ς9. ΑἸδχ. 
, ΧΧΙῚ, τοῦ καταπετάσμ.] ἐπι χαταπετασμ. 75. τοῦ ὑπὶ τῆς 

διαϑ.] πηᾶγρο, ομαγδέϊεγε τεσεηϊίογε δὰ ἀπύψυο, κιβωΐου τοῦ μαρ- 
τυριου Ψ]]. τοῦ ἐπι τῆς κιδωῖον τῆς διαϑ. ς3,) ςό, 129. τοῦ ἐπὶ 
τῆς χιδωζου τοῦ μαρτυρίου τῆς δια). 74) 84, τού, 134. τοῦ επὶ 
τῆς χιδ. τοῦ μᾶρτ. δια. ςς. τὸ τῆς χιδωΐου του μαρτυριου τῆς 

Ροῖ διαϑήκης ρίεπε ἱπιεγρυηρυης Αὐτα. τ. αἰϊίαις. 
Απη. ΕἘὰ. - πέρι δίαν. Οἴἶζορ. καύσει!) καὶ καύσει Οντ. 
ΑΙ. ἱ, Ρατῖε ρείπηα, 220. Ατιθ. 1. 2. Αστη. ᾿. δ᾽ ΐαιις. Απτ. ΕἘὰ, κε- 

«ἐπάΐα ϑίαν. Οἴἶγορ. αὐτὸ} αντὴν τοό. αὖον 1], Χ, 149), τό, 
18, 22, 29, 30, 32) ζ2, 54) 55) 579 64) 71») 745 77. 78) 82. 131) 134. 
ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. ἔς εἰ Ογτ. ΑΙ. ἵν, 2 ςο, εὰ υἱὐ Ναῖ. 4101. δα 

(δοουίαεῖνο ῥίυτα!}) Αττη. Ἑά. ᾽Ααρ.] ὁ ̓ Ααρ. Οντγ. ΑἹ. ἱ, ρμαιτε 
Ρτπηα, 220, (δὰ υἱ Ν'ῖ. 4116]. οἱ υἱο! } Α οἱ ἃς, 30, 7)ς, 131. Αἵ- 
τλςηὶ (οὐά. αἰϊαιΐ. Αττῃ. Ἐά. α φυοφυε ὥγτ. ΑἹ. ἵν, ἃ ςο. ἰοἀ Βαῦεὶ 

ΑΙ]. αὐτοῦ) αὐΐων (ἢς) ς9.ς τοό. ἕως τρ.] α ξ4. ἐναν- 
τίον} ἐναῦ, Ψ11, Χ, τς, τό, 18, 29. 30, 3, ἐς, ςό, )ς. Αἰεχ, 
νόμιμα.) εἰ “γἰβ ἰρα. Οορῖ. ἐκ ἰζρεσι δῖαν. Οἰΐξος. τυρῶ] ενᾶν- 

τιον ἐξ. 

.:.ᾷΆᾳμ11.. σὺ] α 2ς. τπροσαγάγου} προσαγαγε 34. προσάγου 
Αἰα. σεαυτὸν] εαὐΐον 14. 16, 18, 19) ἃς, ζ29 ς3) 47, 58, 23») 74) 
77. 785) 84) 859 131. ΟΥγγ. ΑΙ. ἱ, ρῥαυῖς ῥρυϊπηα, 276. δίαν. ἡφίμμε Ἂ 

Οεο. τε)]κ ς3» 75. ϑίαν. Οεοσγρ. Απῃ. 1. αἱϊΐᾳις. Ατπὶ. ΕΔ. 
᾿Δαρὼν 13] α 118. πρεα Ααρ. 7ς. τὸν ἀδ.} α τὸν τλὲὮ ααὖὐ- 
18} -ἰ μετ᾽ αὐἷου γχ. Αἰτῃ. 1. αἰϊΐηυς. Αττ. Ἐά. -Ἐ κοεπε ΑτὰΡ. 
1. 2. καὶ 3.-----ιαὶ 65] α αἰκογιτ. εἰ 485 18 ἰηϊτοήαοοηῖ τοῦ. 
καὶ ἐκ} α καὶ 1, Χ, τό, 18, 19, 2ς) ξ2, 53» ξῷ ξς) τό, ςβ, ς0, 73» 

73) 76, γη8, 82, 8) τοϑ, τι8, 128, 130, 131ω 144. Οοηιρί. Αἰεχ: 

Ογγ. ΑἹ. 1. ς. Οορῖ. Αχαρ. 1. 2. 3. ἱεραΐ.} τηᾶγσο αὐὖον, εἴ τοῖς 

ὁ τῖθυΐς, 8ς. μεραῖ. οὐον 72. μοι] , ς8. εἐμοι τό, ας, 30, ζ4, 

57) 74) 78, 141. (κῖ, Ν)ς. ροῖ μδης ν. αἰπίπσιυπὶ 130, 131- 

Αἰεχ. Ασῃ). 1. αἰϊίΐψιιθ. Αὐπι. Εα. 

ὉΓΓ. εἴ 4188 118 Ἰηϊογ]ασεηΐς ς3. 

Ναδαβ) Ναδαμ 121. Ναξαδ 18, ὃς. Αγη). 1. καὶ 45] α γα. 

καὶ 19. υἱοὺς ᾿Ααρ.] χαι 19. υἱος Ααρ. 18. γτ. ΑἹ. Ἰ. ο. 

Ααρ καὶ 15. "ς. εἰ Πλαιπαν ΜΠ “ατοπὶς δ8ϊαν. Μοίᾳ. χαὶ 19. τὰς 

᾿Ααρ. ΑΙοχ. εἰ ῥα;παν ὅζε. (καὶ Θαμαᾶρ ἰεσεθαῖ ἱμζεγργεθ ΡτῸ 

καὶ Ἴϑαμαρ, εἴ ροΐωϊξ φ ῥὑγοὸ ὃ πιογε Ἐυζῃεπὶοο) 8ιαν. Οὐἶγοσ. δἰ 7α:- 

᾿Ααρὼών υἱκ.---᾿ Ααρὼν ἴῃ οοην. 21 αὶ αἰτεσιῖ. εἴ 

᾿Δαρ. 2" ---ἰΑαρ. υἱκ.} καὶ αἰτου- 

᾿Ααρὼν 29] εἰ “ανγοη Ἀταῦ. 1. 

οἱ υἱοι 

ε Ἧ 

υιοὺυς 

ἐλανιαν δας. (σεοῦφ. 

488 115 Ἱπτεγδοθηΐ ς0. 

11. ςολὴν] ἔς Θχ οουῦΐ. ΓΠΔΠῚΙ5 γεσοηϊ5, θὰ ρεῖπιο φήλην, 18. 

«Ὅλ. αν.] 'π ΠΠΠ). ΡἰυγαὶΣ δίδν. Οἰΐγορ. ᾿Ααρ. τῳ ἀδ. σα] τὼ 

τω αδ. σου Ααρ. 8. 

111. Καὶ σὺ λαλ.} α σὺ (σεοτγρ. 

! ἰν 

Ααρ. τω αὐ. σον 72. 

ἐμ ἀπ θη ἰοψεφῦα ΟΙΑν, Οὔἴτος. 

ΧΧΥῚΙ, 

17. 

18. 

Ι 0. 20. 

21. 

Κ ΕΦ, 
ΧΧΥΠΙ. 
Ι. 

23. 

μι 



βαῷ 

,. Ε, 
ΚΕΦ. ΧΧΊΠΠ. 

λάλησον πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῇ διανοίᾳ, ὃς ἐγέπλησα πνεύματος σοφίας χαὶ αἰσϑήσεως" χαὶ ποίή- 

0 

ιᾷ . “ 

2. 

ἊΝ 

4. 

11. 

σοι 
,ἜΚυ, ίςὰ μαδεῖ πιλγο ρεῖππβ τηδου, 130. 

σουσι τὴν ςολῆν τὴν ἁγίαν , Ἀαρὼν εἰς τὸ ἅγιον, ἐν ἥ ἱερατεύσει, μοι. 

Ο δΔδΟ Σ᾽ 

“τοιήσασι" τὸ περιςήϑιον, καὶ τὴν ἐπωμίδα, χαὶ τὸν ποδηρη, καὶ χιτώνα κοσυμβδωτον, χαὶ χίδα- 

δ χαὶ ζώνην χαὶ “φοιήσουσι ςολᾶς ἁγίας ᾿Ααρῶν χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῷ εἰς τὸ ἱερατεύειν, μοι.. δ ΧῈ 

Καὶ αὐτοὶ λήψονται τὸ χρυσίον, χαὶ τὸν ὑάχινϑον, καὶ τὴν πορφύραν, καὶ τὸ χόχχινον, χαὶ τὴν 

βύσσον. 
Κ ν ΄ Ά, 3 (δ 3 βύ λ ΄ Γν έ ἙΝ λ ρ᾿ 

αἱ “ποιῆήσεσι τὴν ἐπωμίδα ἐχ βύσσε χεχλωσμένης, ἔργον ὑφαντὸν σοικιλτα, 
ἐπωμίδες συνέχουσαι ἔσονται αὐτῷ ἑτέρα τὴν ἑτέραν, ἐπὶ τοῖς δυσὶ μέρεσιν ἐξηρτημέναι. 

Δύο. 

νψ φο 3 »,᾿᾽ 3 » 3 3 “ὁ Ὰ, ἃ, ’ ἐς ϑ"ν"»ν ’ “Ὁ 

τὸ ὕφασμα τῶν ἐπωμίϑων, ὅ ἐςιν ἐπ᾿ αὐτῷ, χατὰ τὴν “ποίησιν ἐξ αὐτὸ ἔςαι εχ χρυσίβ χαϑαρξ, 
χαὶ ὑαχίνϑ, χαὶ πσορφύρας, χαὶ χοχχίνα διανενησμένα, χὰὶ βύσσου χεχλωσμένης. 
τὰς δύο λίϑους, λίϑες σμαράγδου, χαὶ γλύψεις ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 

Καὶ λήψη 
Ἃ ξ 

---“Ὁ 

Καὶ αὗται αἱ ςολαὶ, ἃς. ἢν 

Καὶ ΓΖ Και γον Ὁ 

ὀνόματα, ἐπὶ τὸν λίϑον τὸν ἔγα, χαὶ τὰ ἐξ ὁ ὀνόματα τὰ λοιπὰ ἐπὶ τὸν λίθον τὸν δεύτερον, κατὰ ΧΈ συν 

γλύμμα σφραγίδος διαγλύψεις τὰς δύο λίϑες κ᾿ τὰς γενέσεις αὐτῶν, Ἔργον λιϑουργικῆς τεχνῆς" 

εἰ ἐπ ἀκ! Αττν. τ. αἰΐφυε. Αἰτῃ. Ἐά. πὰσι] κα (4. Αγδῦ. 1. 
ἐνέπλησα) ὥς ἰπ εἰδῶ. πιΐποτε Αἰεχ. ενέπλησας 11, (4) 7ς- 
πνεύματος) πνίυμα Χ, 18, ς8, γα, )ς, 76, 84. σοφ. καὶ] α 1], 

ΝΗ, Χ, τφν τς, τό, 18, το. 2ςν 29, 30) 43, (3, (4, ςς, (7, 48) (9, 
64, 71. 73. 73» 74. 7ς» 76, 27» γ8, 84, ὃς, τού, τοϑ, ι18, 128, 131} 
1324. Αἰεχ. (κι. Νὶς. ΟἸεπι. ΑἹ. 310, 1δο. γε. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρεϊηα, 

428. Αὐζ. Αταῦ. τ. 2. 3. Οεοῖζ. Απῃ. 1. δἰιυς. ἄστη, Ἐά. α ἰῃ 

καὶ αἰσϑήσ.) α 32: 
ποιήσουσι) ποιησωσι 10. δίαν. Οἴτος. τὴν 

“βοίαι (μετα: εὐτὰ ἀγύου 9 ϑίαν. 
καὶ συνέσιως (3. 
ΓΟλ. τὴν ὦγ.} α τὴν υσυπιαυς 71. 

Οἴιτος. ᾿Ααρ.} τω Ααρ. γ1. εἰς τὸ ἄγ. ἐν ὅ ἐρ. μοι} ὦ ἡ 

μφ. μοι εἰς τὸ ἀγ. 30, )ς. διδν. εἷς τὸ μρ. μοι [Ἀπἴιπ ς1. ἐν 

ὦ] να πδῦζο Χ. ἑρατεύσι!} ρατευσιις 16. μρατενε (0, 134. 
δἰαν. Οὗτος. πρατενειν (6, 130. δἰαν. Οὗτος. - αὖος γ2. 
“Ἕ αὐτὸν τ11. δίαν. Οἰζγος. μοι} ἐμοι ς8, 72. 

ΙΝ. Καὶ αὗται) ἡδμε ϑενο 8ῖδν. Οἷἶγοζ. α αὗται Αὐχ. αὖτ. 
οὐ ςολ.} ἦρος εχεπερίαγ βοίαναμε Ατῆν. τ. αἰΐᾳυς. Αππῃ. Εά. τὸ) 

α Οοηρρὶ. τὴν ἑπωμ.} νοιίκεπρενε (ερετ, εἰ ἢς αἰϊδὶ, δίαν. 
ΔΜΙοίᾳ. τὸν ᾿σοθηήρη] τ. σοδήρην (οαιρὶ. αγαπὶ ὑοβινοκίκιι, εἰ 
ἂς εἰϊδὶ, δίαν. Μοίᾳ. καὶ χιτ. χοσυμξ.)} ,ᾳ καὶ γι, 82. καὶ 
Χίτωνας κοσυμξωΐες ς. καὶ χιτ. κοσσυμξ. ς9ς. κάϊν χιτ. κοσμω- 
τὸν 72. και μαάτιον συμδαλτον πιᾶγχζο τό. δοβοΐϊυπι νἱάεῖωτ εἶς. 
κιϑαριν) “ιυρενεαρἐαίε, εἰ ἢς αἰδοὶ, δίαν. Δοίᾳ. καὶ ζῶν.) , 5ς. 
καὶ ζωγηρα 10, 75» 1ο8, τ18. ποιήσουσι)  αείαπι ϑῖἷδν. Οἰζος. 

ξολ. ὧγ.} ἰπ υτπη. πη χυϊλγὶ Ασππεηὶ Οοὐά. οἰᾳυΐ. Απῃ. 4. ᾿Αα- 
φὼν} εἰς Ααρ. 1τ9ς.« Ααρ. τω αδιλφω σον γ3. ΑἸῦ. τ. 2. Απῃ. τ. 
αἰΐαυε. Α΄τη. ἘΔ. ΠΑΡῸ τῷ ἀδέλφω σου ὃς. εἰ ἔς πιδῦζὸ μεῖπιδ 
τθηυ 130. καὶ τοῖς οὐυπὶ [44.] α ς8. εἰς τὸ) α )ς.- καὶ 
εἰς τὸ (9. μρα].} -ξ- αὐον 72. μ9,} ἐμοὶ 72, 74) 74) 84, 
τού, 114. 

Νν. Καὶ αὐτοὶ] καὶ «ω ξ3, .(6. “ΠῚ «κίεε δἷλν. Οἰἶγορ. καὶ 

τὸν} καὶ τὴν ὟΙ1, Χ, 18,32, ςς, ςό, ςβ, ς9, 7ς, 76, 82, 84, τοό, 
τἰθ, 148, 129, 130, 131» 134. Οοπιρί. ΑΙ. ΑΙεχ. γε. ΑἹ. ἱ, ρας 

ρΡείπηδ, 370. τὸν νάκ. καὶ τὴν ποῤῥνρ. καὶ τὸ κόκχιν.] κσχκιν. καὶ 
τι νακχ. καὶ τ᾿ σορφ. 14. ὅς, ἰδὲ ῬΓΕΓΔΝδΟ καὶ, τις, τό, 2ς, (4, 47, 

64, γ13, 78, 131. (δῖ. Νὶς. καὶ τὸ κόκχιν.) “Ὁ κεκλωσμένον ς8, 
71. Αταῦ. 1.4. διδεῖ Κίεη ἐωρεδίςρι. 11:. διαδεῖ ἰώεπι ΠΊλΓρῸ 
8ς. δμιδθεὶ ἰάετη πιλῆζο ρεΐπιδ δῶ 1390..0. καὶ τὴν βυσσ.} τ ὧτ- 
αᾳε (ορῖ. κα καὶ Οεοῖ. 

ΝΙ. σοιήφ.} ποιησωσιν ΠΊΆΓΖΟ 110. ,σείαν δῖλν. Οἶτοξ. ἐκχ 
α΄ βύσσου) ρμοαοιμιι ἐκ χρυσίου καὶ ναχινϑὸον καὶ ποῤῴνρας καὶ κοχχι- 

- 
ἱ 

νον νενησμένου 58, 1.18. ΑΥγῦ. 1. 2. μαδεῖ ἐδύεῃι ΠΊθηζΟ πιλπι ρεϊ 12 
110. Ρεστη τοῖς ἐβόεπι (Ὁ Χ ἰὰ ςἰαγαῶ.. πιΐθοίς Αἰεχ ὑιειεϊ εκ- 
ὠεπι, πἰἢ φυοά μεῦελὶ κεκλωσμένης (ἢς) οὐ ἤπείη, 22. γεβεσηϊπὶς ἐὰ 
νγ9 βατὸ εἰ ἐχ ἐγαςύνδο εἰ ἐχ βαγρωγα εἰ ἐπ “ϑεεὶν Αττὴ. 1. ργαδηχίῖ- 
ἴμδϊ εἰ ἀπὸ εἴ ἐς ἀγαείαιδο εἰ ἐκ βαγραγά εἰ ἐκ ἐθοίπο ἐφγίο ΑΥπνθηὶ 
Οοάα. οἰϊᾳυϊ. Αστ. ΕΑ. ἐκ β. κεχλ. ἔργ. ὑφ. ποικ.} ἐργ. νφ. ποικ. 

ἐκ . χριλ. ὃς, 30. α ἔργ. ὑφ. ποικ. Απῃ. 1. δΐᾳις. Απῃ, Ἐὰ. 
ὑφαντὸν} νφαυΐου 11, γι. φοικιλτοῦ) ποιχιλτὴν 71. ποιχιλτον 

43. 
ΝΙ1. Δύο ἐπωμ. συνέχ. ἴσ. αὖτ.) συνεχ. ἐσ. αὐ. ὃ. ἐπωμ. τ. 

συνέχ. ἵσ. αὐτῷ] συνεχομέναι ἐσ. αἰΐω ζο, 22. εσοϑῇ. φυνεχ. αὐΐω ς3, 
ςό, ς). εσ. αὐΐω φυνεχ. 38, (4, 77, 78, 82, 84, τού, τοϑ, 118. 
Οοαρί. Ατρ. 1. 8. εσ. αὐῇ. συνεχ. αὐΐω Ν]], Χ, 14, τς, τό, 18, 

25, 80, 52, 64, γ3, 74ν 76, ὃς, 130, 131, 134. ΑΙ4, ὕει. Νίς. ὥς 

φύοφυς, ἴοά αὐτῷ υἷκ. υποὶφ ἱπεϊυάϊε, ΑΙεχ. α ἴσ. αὐτῷ Οεσες. 
Αγ. 1. δἰΐφυς πῃ. Ἑά. ἵσ. αὐτῷ τ. τὴν ἐτι) ἐσ. αὐΐω ἐτερχ 
τὴ ἤερα 42, 531. «σ. αὖ. ἐτερᾶν τὴ ἐτερα (ἔς) 18. αὐω ἐτερᾶ τὴν 

ἔτ. ἐσ, αὐω 30. ετερᾶὰ τὴν ετ. ἐσ. αὐΐω ςϑ, )ς. 
Αιὺ. :. 2. ἕσον]χ.} εἐχονῖχι γ1. Μα| Ατῶῦ. 3. δίαν. Μοίῃ. 
ἐτ. τὴν ἐτ.} ὑπὰ ἐκ ἐας ραγίς, αἰδεγα εχ αἰβετα ΑΓ. 3. ἐπὶ τοῖς 
δ. μέρ. ἐξηρτ.} ἐοωΐσαα ἐπ νέτοφμε ἐγμ: ἰαίετε ταῦ. 3. ῥγααίαυηῖ 
“! ἐγαπε Απτη. τ. αἰΐαυς. Απῃ. Εά μέρεσιν) δερρεσιν 81. -ᾧ αὖ- 

του 7γ2. ΑΓΑΌ. 1. 2. Απι. τι. δἰἴᾳψυε. Ασπὶ. Ἐά, ἰξηρτημ.} ἐζηρ- 
τισμ. ΠΝ], Χ, 18, 29, 30, ςς, 8, ὅῳ γι, 7ς,), 82, δῳ ὃς, ιοό, 

ιοϑ, ει8, 114. (οιρὶ. Αἰεχ. , ΔΩ. ᾿. 2. 

ΝΙΠ. Καὶ τὸ ὕφ.}) ,3,ω4 ἐεχέμπε ϑἰδν. Οἴἶγοσ. τῶν ἔπωμ.} ἱπ 

ἢυπι. Πηρυΐατὶ Οορι. δ ἐρ}] φως βαὶ (ἃς) Αγαθ. ι. 2. ἐπ᾿ 
αὐτῷ} ἐπι τὸ αὐο ς3. μετ᾽ αὐἷου γ2. νρεν ἐλοε (ἢς) 8ιαν. Μοίᾳ. 
τὴν ποίησ.) τὴν γ6. -Ἑ αὐΐων γ2. Ατῦ. 1. 2. ἐξ αὐτὰ] Διρεγ 
ἐμ Αναθ. 3. ἡμγασε ὅ8ϊδν. Μοίᾳ. ἐρῆω: ϑῖαν. Οἴτογ. ἔςα!} 
οο δίαν. Μοίᾳ. Οεοτς. ἐκ χρυσίον) καὶ εκ χρ. Χ, ι8. ἐκ 

χρυσοῦ Ογν. ΑΙ. ἱ, ρατε μήπιλ, 38ο. καϑαροῦ) α 11, ΝΠ], Χ, 
14, τς τό, 18, το, 29, 48) ς3ν 54ν 6ς, 46, ςβ, (0, 64, γι. 72, 73» 
74) γ4ν 76, γ8, 84, τού, τοβ, 118, 129», 130, 131) 134. Οοπιρρὶ. 

ΑἸεχ. (δι. Νὶς. (γε. ΑΙ. 1. ς. Οορί. Αγαρ. :. 2. Ασπῃ. σ᾿. δϊ'φυς, 
Ἀπῃ. Ἑά. χαὶ ὑακ.) , καὶ 18. εἰ ἐχ ἀραείαιὰο δῖαν. Οἴϊτορ.. 

Απη. 1. αἰΐᾳυε. Απῃ. Ἐά. καὶ πορφ.} , καὶ Θεός. εἴ ἐπ 
2ρατα Απῃ. τ. αἰΐφυς. Αἰτῃ. Ἐὰ. κχοχχίένφυ) ἐς οργείπο Αττῇ. σ. 
αἰΐφυς. Ασπ. Εά. διαγενησμ.} νένησμι. 32. χεχλωσμένου 30, 7ς» 
130. Οεοίξ. Αγπὶ. τ. δἰαᾳυε. Απῃ. Βά. ππΘ ἘΚ ΈΜΈΘαΣ Ν ες : 
ὃς. κεκλωσμένης) κεκλωσμένου (8ς) )ς.κ 

ΙΧ. τοὺς δύο) α τὸς το, 7ς, 118. Οομρὶ. λίϑους 49] λιϑυὺ 

18, ςς. ατ4ν τό, 19, 25, 43, 48, 78, 74, 76, 77, 84) τού, τοϑ, 
118, 131, 134. (πρὶ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρείσιδ, 380. Αὑρ. Αμοηγην. 
δρ. Ῥτοίρ. Ασγαδ. 1.2. Ασπν. τ. υπςὶν ἱπουάϊτ (ρρίεζυπ (ςἰ]. ἂὸ Ε ἀἱ- 

ἴοε) (ας. Νίς. σμαραᾶγδου) σμαραγδους 73, το8. Οομιρὶ. Ογτε. 
ΑΙ, 1. ς. Αδοῦγπι. ἂρ. Ῥιοίρ. Απῃ. 0. ὥς ἔοσῖς (ορί. οηγολήνθι 
Αὐξ. νεπίϊ, φυλῇ ἰη Οἴδεοο βιεσῖς ὥνϑρακος, Οεοσ. ἐν αὐτοῖς] 

ἐπ᾿ αὐῖοις Χ, 14) τς») τό, 18, 2 ς) 0, ζᾶ, (4) ς8, 64, 73, γ4) γ8, δ. 
τού, 131, 134. ΑἸεχ. επ᾿ αὐῇους 30, 72, ὃς, 130. δίλν. Μοίᾳ. 
τῶν ψίων Ἰσ0.} α 76. 

Χ. ὙΤοΐυπὶ οοπιπιᾶ , 823. ἣξ 1] τα εξ γ)γ6. ἕξ 1." ---δευτ.] 
καὶ ἐπὶ τὸν ἔνα λιϑὸν τὰ εξ ονομαΐα τα λοιπα (ἢς) 10. ὀνόμ. 19} 
“Ἔ αὐῇων γΑ. Ατ͵δῦ. 1. 2. Αγῃ. 1. δἰΐίφυς. Απῃ. Ἑά, ἐπὶ 15} 

περὶ Ογε. ΑἹ. ἱ, μεῖς ρεγμδ, 380. λῶν. 1"-ολίϑ.. 29} α αἰϊεγωῖ. 
εἴ 4υὲ ἰδ ἰηϊεταοεηϊ 53. λίθον 1] νεσίϊ, αὐδῇ ξυεηῖς ἰπ Οἴοο 
ἄνϑραχα, Οεοῖχ. τὸν ἕνα} α τὸν Οοπηρ. -Ὁ βεμπάμηε ποκεῖπα 

φγαμ ἀσς Ατοῦ. 1.2. καὶ τὰ ὃξ] , τὰ 79 1οθ, (οαπιρί. α ἢϊς 
ἵξ 8, )2. μα «κίονι δῖαν. Οἰἶγος. ὀνόμ. 4}, Αὐγ. ΑἸ. 
1.4. πῃ. 1. δίΐᾳφυβ. Αση. ἘΔ. τὰ λοιπὰ) τα λ. εξ 2. τα 
εξ .(8. ,. 30. ϑδίαν. Οὗτος. Αγαῦ. 3. γεδέφηογμ μὲ οὐτλ ἀγσυϊο ϑίαν. 
Μοί. - κὐσα Αἴτὰ. τ. αἰΐαυς. Ατγηι. Ἑά. τὸν λιϑ), 29] α τὸν 

Ἀπη. 1. δἰδᾳυς. Ἀπ. Ἑά. νεπίς, φυῇ ἴῃ Ογαςο διετῖς ἄνθρακα, 
Θεοῖς. κατὰ τὰς] καὶ τας ς3. τῆς γινίσεις] τας γινεας 
82. Απῇ :. εἰΐᾳυς. Απ. Ἐά. πῃ τυπὶ. βηρυ αὶ δίαν. Οὐἶϊγοξ. ογ- 
“ἔπει παι υαες Αὐς. αὐτῶν, Ἔργ.} αὐτῶν. Ἔργ. Οἱι. Νίς. 

ΧΙ. "Ἐφγ.} εἰς ἐργ. ἃς. λιϑυργ. τέχν.] τεχν. λιδ. ς8, γ4. 
Απτη. ι. δἰΐσυς. Αππτο. Ἑά. λωτουργ. τέχν. Αἰά. γλύμμα] 
γλυμμᾶτος 71. Ρεδεμλλτοϊ κε ΑΥΔΌ. 3. σφραγιδος]) γραφιδὸς 78. 
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Ο. βύσσε χεκλωσμένηρ. 

Ε 

ἐπὶ τοῖς ὀνόμασι τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 

,»͵ὉἘΥΝ. Ὁ ΄᾿΄ Ψ»᾿ » κα ΄ Ν 5 Ὅὸ 
ρία ἐπὶ τῶν δύο ὦμων αὐτῇ, μνημόσυνον πσερῖ αὐτῶγ᾽ 

ϑαρᾷ. 

Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. 

Καὶ ϑήσεις τὰς δύο λίθες ἐπὶ τῶν ὥμων τῆς ἐπωμίδος" λίθοι 

μνημοσύνε εἰσὶ τοῖς υἱοῖς ᾿ΙΙσραῆλ' χαὶ ἀγαλήψεϊαι ᾿Δαρῶν τὰ ὀνόμαϊα τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἕναν} Κυ- 

. Καὶ ποιήσεις ἀσπιδίσχας ἐχ χρυσία, κα- 

Καὶ ποιήσεις δύο χροσσωτᾷ ἐχ χρυσίε καϑαρῶ, χαταμεμιγμένα ἐν ἄγϑεσιν, ἔργον πλο-- 

χῆς" χαὶ ἐπιθήσεις τὰ χροσσωτα τὰ πεπλεγμένα ἐπὶ τᾶς ἀσπιδίσκας, ,χα]αὰ τὰς παρωμίδας αὐτῶν 

ἐχ τῶν ἐμπροσθίων. Καὶ «ποιήσεις λογεῖον τῶν χρίσεων, ἔργον 'ποικιλτδ' χατὰ τὸν ῥυυ μὸν τῆς 

ἐπωμίδος ποιήσεις αὐτὸ ἐκ χρυσίου, καὶ ὑαχίνϑ, χαὶ πσορφύρας, χαὶ κοχχίνου χεχλωσμένε, χαὶ 

σάπφειρὸς, χαὶ ἰασπις. 

Ποιήσεις αὐτὸ ΕΓ ΚΥΟΥ ἔςαι διπλδν, σπιϑαμῆς, τὸ μῆκος α αὐτϑ, χαὶ 
ΓΝ ἃ υοδπιϑαμῆς τὸ εϑρος. ̓ λα, χαϑυφανεῖς ἐν αὐτῷ υρασμα χατάλισον τετράξιχον" ςίχος λίϑων 

“ἕςαι, σάρδιον, τοπάζιον, χαὶ σμαράγδος, ὁ ὃ φίχος ὁ εἷς. 

Καὶ ὁ ςίχος ὁ τρίτος, λιγύριον, ἀἄχάτης, ἀμέϑυςος. 

Καὶ ὁ ςἴχος. ὃ δεύτερος, ἄγϑραξ, χαὶ 

Καὶ ὁ ςΐχος ὃ 

τέταρτος, χρυσόλιδος, χαὶ βηρύλλιον, χαὶ ὀγύχ ον, περιχεχαλυμμένα χρυσίῳ, Ὁ: εν 
΄ 

. 

διαγλύψ.} διαγραψεῖς τό, ς8. τοὺς δ. Δ. ἐπὶ τοῖς ὀνόμ.} ἐπὶ τᾶς 
δ. Δ. ἐπι τοῖς ὀνομ. (5) τ9. μιεῥεγ ἀμοῦνμ: ἰαρίἀϊδις πορκίμα ϑίαν. 

ἹΜοίᾳ. Αγαῦ. 53. δύο} α Ογτ. ΑἹ. 1, Ῥᾶτῖε ρυΐπια, 2338οθ.. λίθες] 
“Ἔ εχ τερεῖο διαγλύψεις, (εξἀ υποὶδ ἱποϊυΐ, ΑἸεκ, λίϑους---λίϑες 
ἴῃ σοπη. 12] α ἰϊοσιιῖγ. εἰ αια: 115 ἱπιειαζεης 11, γηὅ6. ἐπὶ τοῖς] 
α (6) ᾽ς. ὀνόμασι) γηᾶΓρΡῸ ΡΥ πι8 τηϑηὶ πὰς τεΐετ ἐπὶ τῶν ὠμῶν 
τῆς ἐπωμιδὸς 1320. τΠᾶΓΡῸ ἢις τείετς ἐπὶ τῶν ὠμῶν τῆς ἐπωμιδὸς των 

νιων Ἰσραὴλ τερικεχλωὼσ ἐνοὺς και συνεσφιγμενους χρυσίιω τσοιήσεις αὖ- 

τοὺς καὶ ϑήσεις ὃς. Ἰσραήλ) Ἔ καὶ ϑησεις τοὺς ὃνο λιϑους εἐπὸ 

τοῖς ονομῶσι τῶν υἱὼν Ἰσραὴλ 30. -Ἐ περικεμλωσμένᾶς καὶ συνεσφρα- 

γισμένους χρυσιω ποιήσεις αὐΐους 72. Ατῃ]. 1. δΐφυς. Αὐτη. ἘΔ. 
μαρεῖ ἐβάθῃι) ΠΠΔΓΡῸ ΓΙ ΠΊ8 Τηᾶπὰ 121. -Ἐ εδάσπὶ (Ὁ Χ ᾿π “μαγαδ,. 
τηΐμογε Αἰεχ. -Ἐ εδάεπη, πᾶ φυοὰ Βαθεαηῖ συνεσφιγμένες, 128, 110. 

 ογαάϊπε ἐοπυεγψο: εἰ ἱπβχος σατο «φυαί μεν ζάς 110. ΑΥταῦ. 1. 2. 

ΧΙ]. τῶν ὥμων] τὸν ὦμον 53. “ἦμος ἀκπιδγος δῖαν. Οἶσοσ. λι- 
90,1] ἰαρίἶδε ἐπΐμα ΑΥΔῸ. 1.2. φμομίαπε ἐγμπὶ ἰφρίάες Αττι. τ. αἰ ἴφια. 

Ατσ. Ἐα. μνημοσύνου] μνημοσυνον 10) 32, 53, 56, 73) 118. 
Οομρὶ. Ογγ. ΑἹ. 1, ραγῖς ὑγιπηᾶ, 380. ἐπ ἡπονὶνιοπίμνε δῖλν. ΑΓη,. 1. 
4] 1406. Αττῃ. Εα, εἰσὶ} α ὕορι. δ8ϊαν. Οἴἶζορ. Ἶσρ. 
Ἰσρ. 251 α αἰϊειπιῖγ. εἴ αι 115 ἱπτετοςπῖ ς 3. τῶν υἱῶν Ἶσρ.} αυ- 

τῶν 7ς. Αταῦ. 1.2. Μ͵|ης 7γαεὶὶς δῖαν. Οἰορ. ἕναν, εναϑήιον 

53) 74, 84) τού, 134. (οτηρί. δύο} , ᾽ς. μνημόσυνον) ἄἀρει 
αὐῇα μνημοσ. τ29. “1 ἕναν, Κυρίου ΑΙεχ. ἐπ νιομίποπίμπι ϑἷᾶν. 

Ατπι. σ᾿. αἰθαυς. Αὐπὶ. ἘΔ. αὐτῶν] αὐῇου 19, τοϑ. 
ΧΙΠ. ἀσπιδισκ.] ασπιδας 32. ΑἸΙά., ὀνμα: εαἴσπας ΑΥΔΌ. 1. 2. 

δίαν. Οἴγορ. καϑαρ.-τ-καϑαρ. πὶ οοπι. 1.4} αὶ δἰτεγυῖσιπι εἴ 4118 
115 ἰητετ)ασεηϊ ς 3) 76. καϑαρου) -ἰ καϊαμεμιγμένας Ογτ. ΑἹ. ἢν 
ρατῖς ῥγίπηα, 382. 

ΧΙΝ. ποιήσεις] α 71, τοό. Μαρία: 85ϊδν. Οἶτοζ. κροσσωΐὰ] 
χροσσωΐου 7). κροσωτα ΝΊἼΪ, τοό. ρἱοόμϊος΄ (υρβίατιο:) Ατδῦ. 1. 2. 
ἐκ χρυσ.} ἐπὶ χρυσ. τό, 2, ς2, ς75, 779 131. καϊαμεμιγμένα 
μεμιγμένα τς) 72. ταεποικιλμένα 32. καταμ. ἐν ἄνϑ. ἔργ. 
τλοκχ.} 3,χος (ίει! ἱποιγυαίοι) ορες δὶ ΑΥδὺ. τ. 2. ἐν ἄνϑεσ.} α ἐν 

14, ζ9. Απῃ. 1. αἰϊΐφυς. Απῃ. ἘΔ. εν νακινϑεσιν (0) ς8, 7ς. 
ἔργον] ἐργων κ καὶ ἐπιϑήσ.} ϑησεις ταηῖιπη 73. ΑΓΔΌ. 1. 2. 

τὰ κροσσ.} τω κροσσωΐω 77. ἀπο βία Αταῦ. 1.2. τῶ πεπλεγμ.] 
τὰ πιριπεπλεγμ. ς2,) 54. (ας. Νὶς. τποεριπέπλεγμ. ἴληζιπιὶ 14. τό, 

2.5), 32) 73» 74. 77. α τὰ 18, 20, ς9, 64, 745 τού, 128, 130, 134. 
Οομρὶ. ΑἸά. εἰπέξα εἰ αὐαδίια ΥΥ. κα ὈἘΠΙΠΊ4ις 29. ΑΥΌ. 1. 2. 

ἀσπιδισκ.} ργαυιιτῖς ἐκας Ατπὶ, 1. αἰϊΐφις. Αὐτὰ. Ἑά. κατὰ] 
καὶ 719. 76. καὶ καΐα γχ. ιρὲγ Ατδῦ. 1. 2. 3. τὰς τσάρωμ. 
οὐπὶ 144.] ρανίς ἀἰονῇ (πανία πίον ίκα, βεμιαίας πφμαΐμεν Αταὺ. 3. 

ΧΥ. ποικιλτοῦ] ποικιλτοῦν τό. υατγίεσαίμα Οορῖ. ὑφαντοῦ 
Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρχίπια, 382. 111, 62. κατὰ τὸν ῥυϑμὸν] καῖ᾽ ἀαριθ- 
μὸν 19, 54. 59, 71) 76, 8ς. κα]ὰ τὸν ἀρυϑιμὸν (ῆς) Οοπρρὶ. 
Απηεηὶ Οοαὐά, αἰϊφιΐ!. ργατζηϊτιης εἰ Ασαῦ. 1. 2. αὐτὸ---αὐτὸ ἰὰ 
οοπῃ. 16] αὶ Αἰϊεσιια.. εἴ 4ι18 115 ἱητοιλσεηῖ 7. χρυσία] -ξ- καθαρα 
"6. ὑακ. καὶ πορῷ. καὶ κοχκίνου] δα ἠγαοίπεδο εἰ ἔχ ηγρισα δἰ εχ 

Ἑά. 

νενησμένου Χ, 

Αἰα]υϊ. Ατπη. ἙΕά. 

ἵνο ὅξετηιηῖηο Πηρσιίατὶ (ἢς) (ρί. 

1 - 

᾿ 
Α Τὸν 

υχκινϑέινου 2 ζ. 

οίαν. Μοίαᾳ. 

ΡΟΠΙ 1π σεηϊ- 

Ἔ “μεία; εἰϊμά ἈΑγτδΌ. 1. 2. 2. 

καὶ βύσσ οὐ) α 72. Δύπι. Ἐά. 

ΧΥῚ. Ποιήσ, αὐτὸ] κα 71. 7γα. τοεΐετιπί δὰ ΡγΓθοδάθης οουηπη8, τό, 

59) 74.) 131. (ὐοπιρὶ. Αταῦ. 1. 2. 3. 

ε ΄ 

υσκίνου 

ε8., .Σ. 

εοςεῖίπο ΑἈἰτῇ. 1. Αστη. ΔΙΊ ΘΙ. 

κεχλωσμένον} αὶ 72. (οἰηρὶ. 

Ἀχπημεηὶ Οοὐά. διανενησμένου ς 3. 

εἰ εχ ὀγἤο Αγ. 1. δἰϊταιθ. 

- . » ᾿Ἶ 

7αειῖε: αἸΓΟ7Π) ΘΛ ὰ ντο, ὅ]δν, 

᾿ βηρ. 58, 72. 

’ 

Οὗἶτορ. τετράγωνον" ἔςα!}] ποη ἰπίεγρυπριπε τό, 0, γ4, ΤΆ. 
Οοπρὶ. Αὐρ. εἰ Μὲ φμαάναπρμίατε ΑταΌ. 1.2. εἰ Ἔν} φκεαάγαπρπίαγο 

Ατὰῦ. 2. φηααίγαησηίανε. βΨὲ δῖαν. Οἰἶζγορ. ἔςαι διπλ.} α ἔςαι Αυρ. 

αν υπι4ιε Ασιῃ. σ. δἰ φις. Αὐπν. Εα. τὸ μῆκος] “αὶ ἰοκρίκαϊπεσε 

δίαν. Οἴἶγοσ. Ασπι. 1. δ ΐφιε. Αγ. Ἐὰά. αὐτοῦ] α ΠῚ, ΥἹΙ, Χ, 

14.) 15) 16, 18, Ως, 52, ς3, 54) 55), ςό, ς8, ζ9, 64) 71) 74) 7» 76, 77, 
τού, 1τοϑ, 128, 1295) 130, 131) 124. Οοτηρὶ. ΑἸά. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραγῖς 

Ῥτίπηα, 382. Αι. διαν. Οἴσοσ. σδοῦρ. Αγπι. 1. δἰ ίσυε. Ασπι. Ἑά. 

διδεῖ ἴῃ οδαγαξξ. πιίπογε ΑἸεχ. καὶ σπιϑ, οὕτὴ {44.] “ώανεϊς απ. 
ἐεπ ἄς. Αὐσ. 5᾽αν. Οὗἶτοσ. α Αγδῦ. 3. τὸ εὖρ.} αἀ Ἰαρίπι: 
πεε δῖαν. Οἰἶτοσ. Ατγηγ. 1. 1146. Ασπι. Ἐά. εὖρος] Ἔ ἐκ χρυ- 

σιου" ἐκ υαχινϑου" καὶ τοορφυρας" καὶ κοκχίνου κεκλωσίκενϑυ" καὶ βυσ- 
σου κεκλωσμένης ποιήσεις αὐτὸ 18,30. - εδάεπ), οἱ αυοά δαρειῖ 

καὶ υακινθον, εἴ α καὶ βυσσ. κεκλ. 7ς. 
ΧΝΠΙ. Καὶ 1.1... )γ6. καϑυφανεῖς] συ καϑυφανεις γς. συγ- 

χαθυφανεις γ4) 84, τού, 134. ἢ γηατροὸ Χ. εγκαθυφανεις 32. συν- 
υφανεῖς ΡΠ ', 6ο. αμίεχε: δγζ. ἐν αὐτῷ} κα ἐν ζ0. ὕφασ- 
μα] νφασμαῖα ς95. ΑΙά. ΡῬΙο 1. ς. κατάλιϑον) καΐα λιϑὸν 
1, τό, 2ξ,) 71. Οὐμπιρὶ. ΑἸά. λίϑον ᾿δπτιπὶ ΡΗΪο 1. ς. κατὰ τὸν 
λίϑ. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρμαῖε ρείπια, 282. τέϊραςιχ.} -ἘΠλιϑὸν 72. 
ςίχ. λι3.} λιϑ. σιχ. ς8. ῬΗϊο ᾿. ο.Ὁ. λίϑων 72. ργαριηϊτταῃϊ δὲ 
Αταῦ. 1. 2. ἔγαι}) , .8. Ἔ φνηίνμη Ατδδ. 1. 2. δὍῇο ϑίὶαν, 
Οἴἶζοσς. σάρδιον] Μαγάϊπκηι Οορῖ, ργεπικυηῖ εἰ Αἰτ. 1. 8}1}- 
4ι6. Αγ. Ἐά. τοπαζ.] Ῥγαιοττυπῖ εἰ ΑΥαΌ. 1. 2. Αὐπ. σ. δἷϊῖ- 
46. ΑΥπὶ. Ἑά. καὶ σμαρ.} κα καὶ ΠῚ, ΝΠ], Χ, τ45) τς, τό, τϑ᾽ 

19) 25) 54) 49, 64) 73» 74» 75» 70, 77) 78» 84) τού, τοϑ, 130, 134. 
ΑἸά. Ηϊετ. ἴῃ ἀιιοῦν5 ἰοςΐ5. δίαν. Οὐἷἶσοσ. διαθεῖ καὶ ἔργα ᾿ἰποαπὶ Ὁ 
αἰϊᾶ τᾶμι 131. διαθεῖ καὶ ἴπ οἰιαγαέξ, τηϊποῦς Αἰεχ. ὁ ςἴχ. ὁ εἷς] 
α ὁ δηῖς εἷς γ2. κ οπιηΐα Αταῦ. 1. 2. 

ΧΥΠΠ. Καὶ ὁ ςἴχ.] κα ὁ ςίχ. τού. Ηΐετ. {ἐπιεὶ, [εὰ μαθεῖ {απιεῖ. 
ογάο ἀμίοσι δῖαν. Οἰἶτγορ. καὶ σάπφ.) α Οδϊ. Νίς. κ καὶ Ηϊεν. 
καὶ ἰασπις} α ΡΗΐο ἱ, ὅθ. α καὶ Ηἰει. 

ΧΙΧ, Καὶ ὁ ςἴχ.] ογείο αμίεπι δῖαν. Οἰγορ. 

γνρις 145 τό. 2ζ. ζ2, 54.) 735) 78. (αἴ, Νὶς. λιγυρις ς7,) 2). ἔνη- 

εμγς Ἡϊετ. ἀργύριον ΑἸά. ἄχατ.}] α 53. καὶ αἀχατ. ΥἹ!, 

Χ, 145) 15.) τό, 18, 19) 2ζ») 30, 32) ζ2, ζ4γ 50) τ6, 47) 04, 719 73, 
71, 76, γ7,) 84. 8ς, τοϑ, 118, 1320, 131) 134. (οπιρὶ. Αἰά, ΑἸεχ. 

Οδῖ. Νὶς. Αγαῦ. 1. 2. 3. δῖαν. Οδογσ. Ατγη). 1ἱ.Ἅ ομέϑυς.} και 

ἀμεν. ΝΙ1, Χ, 14, 15. τό, 109, 25») 32), 529) 54» 5, ς6, ς7, ς8, 6. 
1, 729 74, 739 765) 77. 84. ὃς, τού, το8, 118, 130, 1321. 134. (ΟΠ). 

ΑΙά. ΑἸεχ. δι. Νίς. ὕορῖ. Ατδϑ. 1. 2. 3. δίαν. Οδοῦρ. τη, σ. 

αἰαυς. Αττη. Ἑά. 

ΧΧ. Καὶ ὁ ςἴχ. ὁ τίτ.) ,.. 53. ογάο ἀπίεπι φκάγιμς δῖαν. Οἴἶζγορ. 

“χρυσόλιϑος) χρυσολιῖον Χ, 18, γς. βηρ. γχαὶ ὀνύχ.} ογυχ. καὶ 

βηρύλλιον] βηρυλλιος ς3,) γ1. βηρυλλος γό. 
Οοπιρί. Ηἰἴετ. ομγελίκρι ὅγυ. ὀνύχιον] ονυχιος 7ζ. οπγολίπμς 
Ηἰεγ. δενγγήϊμς ὅγυ. πσερικεκαλυμμένα) πεεριχεκαλυμμένον γό. 

περικεκυκλωμενα 29. (ορι. τοῦ, 134. 

Αἰ χας. ϑιΧ. “ρυς.] οσἰγ οι. 

λιγύριον] λη- 

“ εριχεχλώσμενοα 
,Ἶ ͵ 

Ἄτιααι. Ε΄. 

“- »“«μ.- 

784) 75} 

Δ 
χρυσίῳ  χ ΑΜΝΟΣ 

ε ι 
οἰκί με)γε Ο 171Ὲ ἦος ΠΗ 7Ὸ Διαῦ. ἔς δὸ χρυσ. Ϊ δ᾽ 4421 45] α αἰϊοσυῖγ, 

εἴ α1185 ἰἰ5 ἱπίοι]δοθηΐ 149 155 16, 2ς, ζ2, ζ3. ζ4) ζ79) 71) 72) 779 78, 

1241. (δορί. εδάσπι της ἱποϊ υἀϊῖ, Τὰρρίεῖα (ο". δΔΌὸ Ἑάϊίοτο, δῖ. Ν!ς. 

αὶ συνδεδ. ΝΊΤΪ, Χ, 18, 19, ςό, 64; 74) 75, 76, 84.) τοῦ, 

ΑἸά. ΕΝ ̓ ΙΆ , 

συνδεδεμένα ] κ 
ιοϑ, 118, 128, 130, 134. οπιρὶ. εἴ προ 

σφι ἑ ον Ατγαδῦ. σ᾿ ὡ. ἐν “χχουσ' [ω" 

ς 7 



Ἑ Ο ὮΙ 

ΚΕΦ. ΧΧΥΠΙ. 
21. χρυσίῳ" ἔςωσαν χατὰ ςίχον αὐτῶν. Καὶ οἱ λίϑοι ἔφξωσαν ἐχ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ 

ὖΝΗΝς ΑΝ 

Δ. Ο0Ο Σ.: 

44. φυλάς. Καὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον χρωσσὲς συμπεπλέγμένους, ἔργον ἄλυσιδωτὸν ἐχ χρυσίου 

. Χροσσους Χ, 4) 74γ) 7ςγ 76, τού. ( οπιρὶ."ν. 

118, 129. α χρυσίῳ (ἔς, φυῇ ἰερετῖς 1 ἰὈγατῖυς ἦν ἔχωσαν) τοβ. 
Ροίξ χρυσίῳ ποπ ἀϊπίησιυϊε ΑἸεχ. ἴγωσ.---ἴζωσ. ἰὰ οοπ). 21} α 8]- 
ἴετῖγ. εἰ 405: ἰδ ᾿Ἰπιεασεηῖ ςο. ἔγωσαν}) μι βεί Λιαὺ. 1. 2. 
χατὰ ςχον] Ταργαίςεῖρι. ἔργα ᾿ἰποᾶπι καΐα τὰς γενέσεις 18. ῥγαπηϊτς 

τὰ ονομαΐα καὶ τὰς γιίνισεις αὐτῶν 1241. ργωπιϊπυηϊ ελάςπι, πῇ 

υοά α τας 14) 16, )). ργαπιϊτυηϊ ονομαΐα 4 ς, ζ2, 54.) ς75) 78. 
κατὰ τὸν ςίχ. ΑἸά. αὐτῶν] α Αππη. 1. αἰϊᾳις. Αστιν. Ἐά. 

ΧΧΙ. Καὶ οἱ λίῷ.. ἕς.} Ἡ υἱὲ Οορῖ. δρ μη ἰαρίώεε ΑἸτι. τ. 
αἰΐαυς, Αται. Ἑὰ. ἰαρίεκι διΐτη ἤν δῖαν. Οἶτγογ. τῶν υἱῶν) 
α τῶν 78. δικαδύο 19) Α τς. Αὐρ. δωδικα ΝΙΠ, Χ, 14, τό, 

18, 19) 297) 30, 32, (α, ς3, ξ4) ς(, τύ, ς8, (9, 64, γ1, 74, γ6, 83, 
84, 8ς, τού, τοϑ, 128, 110, 131, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. γε. ΑἹ. ἱ, ραπε 

Ῥγπιδ, 382. δυωκαίδεκα (αι. Νὶς.  ἐναή]ι Κυριου" ἐπι τῶν δὺυθ 
μῶν αὐτοῦ δωδιχα 83, 128. ΑἸά. -Ἐ εδάειτι, πἰ ιοὰ , αὐτοῦ, 
δίαν. Οἶτοσ. « ἢἷς δεκαδύο, [τὰ μΑρεῖ ἐον σε Ζονεῖπο, ἀκουαρε ἀμνσιένο- 
γε ἡ} }ἐκ1: ἐἰκοάεείπι (ἢ ς) δίλν. Νοίᾳ. καϊὰ τὰ ὁν;---κατὰ τὸ ὅν. 

α Ῥείογα εἰ 405 Πἰς ἱπιοδςεπὶ δίδν. Οὔἴτζος. καϊὰ τὰ ὀνόματα) 

α τὰ 74) τοό. καΐα τας γενέσεις 20, ς3, 82. Αὐρ. Οορι. ΑτὯῦ. 3. 
καΐα γενέσεις το8. ρεσηντυηῖ κατὰ γενέσεις αὐΐων το, 118. ργα- 
ταϊτι κα] τὰς γινέσεις αὐτῶν ΑἸεχ. 7υχια ποχεῖν εὐ ἡκχία φέηετα- 

τίοαο, ἐδδότανι δῖαν. Μοίᾳβ.υ γλυφαὶ} γλυφαῖς 18, ςό, 72, 76, 84, 
118. γλυφεος (ἢς) ς3. γλυμμα ςς. ποη ἀϊηγυϊι απῖς ἤδης νοςεπὶ 
χων. -. σφοαγίδων) ραφιδων τό. ἕκαςος) ἔκαγου ΝῚἼΙ, Χ, 

147).15.), 1ό, 18, 19, 2ξς, 20, 30, (2) (3) (4) ςύ, ς8, (9, ὅ 72» 73» 
4) 74. 76, 77. 78, 84, τού, τοϑ, 118, 128, 134. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

γε. ΑἹ. Ἰ. ς. κατὰ τὸ ὄνομα] καὶ ονομα 118. (οπιρί. κατα 
τὰ ονομαΐα ς3, ςς, ςό, )ς, γ6. Ογτ. ΑΙ. 1. ς. Ατδ. 1. 2. πιο 
καΐα τὰς γένεσεις Χ. -Ἐ αὐΐων 72, )ς. -Ἐ ἡ μ Ἀταῦ. τ. 2. Ἄττῃ. 1. 
δἰΐΐᾳυε. Απη. Ἑή. ἕγωσ. 2} , Αταῦ. 3. δικαδύο 5) ϑω- 

ϑδιχα 132, ςς, ς8, γ1, 82, 84, 1ού, τοϑ, 128. δυωχαίδικα (αῖ. Νὶς. 
δωδεχα τας ς2. τας δικαδνο 71, ς. τας δωδεκα Ν]]1, Χ, τῳ. 1ζν 

16, 18, ἢ, 29, 30, ς1, ς4. 46, ς9, 64, 73, 74» γ6, 77, 78, ὃς, 118, 
120, 130, 131,11... (οπιρί. ΑἸ(, ΑἸεχ. Ογτν. ΑἹ. 1. ς. 

ΧΧΙΊΠ. Καὶ ποιήσ.] ργαπυτῦς καὶ ποιηθεις κατακαλυμμα τη 
φχηνη δερμαῖα χρίων πρυϑροδανωμενα καὶ ἐπικαλυμμαῖα δέρματα να- 
χιοϑινα ἐπανωϑὲν ὡχε καλυπΊειν ἐν αὐοις τὴν σκηνὴν τς. εἰ ζαεῖαι 

δίδν. Οἴτος. τὸ λογεῖον} τοῦ λογείου (δῖ, ΝΊς. σοὺς) 
ἀλυσιϑωτὸν) αλυσι- 

δωτου 11, ςς. ἐκ χρυσ.) α ἐκ ΨΙ1, Χ, τῷ τς, τό, ς, 32), ς 2, 
ξ4,) 7» 73ν 70, 78, 130, 131. Αἰά. ΑἸεχ. καϑαρὰ) ἔυς, ο, εὐ 
ἢλύπι ροίδ πλῆς νοόςεπὶ ἰηϊεγροπεπάα, μδυὰ μᾶμολ τγείεσι τηδγρὸ δηιϊὶ- 
4υλ, (εἀ πο ῥείπια, πᾶ ΨΝ]]. ϑδίαν. Οἴἶγοζ. ἰμϊεσροηυηῖ ἴῃ τοχῖυ 

ἦμ ἢπιϊα Χ, 14) τό, 18, 2ς, 30, 8) (45) 57, 58, 729) 73ν 72. 74» 76» 
77, 78) 84), ὃς, τού, 130, 131, 134. ΑΠΌ. 1.2. διδαν. Μοίφ. Οτοῖς. 

Απῃ. 1. δἰΐηυς. Ασπι. ἘΔ. ἱπιεγροηὶς ἅπ)} 118 ἴα ἰεχῖυ, (πὶ ἰὴ σματαϑ.. 
τηΐποτε, (εχ Εά. Οοιρὶ. ἱπάυδλ) Αἰεχ. ἰπιεγροηῖς πιὰ ἴῃ εχ 
((εὰ ὠρρίεῖα δῦ Εάϊϊοτε εχ 1. εῷϊοπίδυς Οοάϊςὶς Οχοιν. ἃ 1.. Βοῆο εοἰ- 
.Δἢ) Οδι. Νὶς. ἰηϊεγροπηῖξ ἴω τεχῖυ ἤπι} 4 ( οπιρὶ. εἰ εἰυ5 Ἰεξλοποπι 
Ῥεῖ σοπιπιδῖλ πφυΐλιῖπι πὰ συπὶ Ναύδηυ5 ἧς {οἰ πηι5.--- ῬΓο 
ςοπιπιαῖε 23 ᾿δῦεϊ Οοπρὶ, Καὶ ποιήσεις ἰπὶ τὸ λογεῖον δύο ϑαχῖυ- 
λίους χρυσοῦς" καὶ ἐπιϑήσεις τοὺς δύο δαχ]υλίους τοὺς χρυσὰς ἐπ᾿ ἀμ- 
φοτίρας τὰς ἀρχὰς τοῦ λογείου. 

130, 131, 134. ΑἸεχ. Οἱ. Νὶς.  ἊΘδακΐυλ. 1 - καῖα τὰς γινε- 
σεις 14. ιθεηζυν ἤαος ἱπτερηε εχ πιαγρίης, εἴ δὰ Πςομηπ)ᾶ 21 ρειτὶ- 
Πότο. δαχῖυλ. κι" ---δαχτυλ. 257 α αἰϊεγυῖγ. εἴ 4υαὲ ᾿ϊ5 ἱπιετ)αςοηῖ 
18. ἐπιϑήσεις) δωσεις (οὐά. οππποδ πιοάο ἀϊπυπιεγαῖῖ, εὐπὶ (δῖ. 

Νὶς. τοὺς χρυσ.} , Οοἀά. οἵθτε8 πιοάο ἀϊπυπιεταί, ουπὶ (ΐ, 
Νίς. Ατϑ. τ. 2. ἐπ᾿ ἀμφ. τὰς ἀρχ.] εκ τῶν δυο ἀκρων 18, 72. 
ἔπι τῶν δυο ἀκρὼν τεὶϊ4υἱ οἵηπε; Οοάά. Οταοὶ πποάο ἀϊηυπιεγαδῖὶ, σιπὶ 
δι. Νις. 

ΡΙὸ ςοπιπιδῖε 44 δαδεὶ (οπιρὶ. Καὶ ἐπιϑήσεις τοὺς χροσσοὺς 
καὶ τὰ ἀλυσιδωτὰ χρυσίον ἐπὶ τοὺς δύο διαχ]υλίους ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν 
κλιτῶν τοὺ λογείου. ἐπιϑήσ.} δωσεις Χ, 14) τό, 18, 2ς, 30, 

425) (4, 47, ς8, 72) 737) 74.) 76. 77» 78, 84) ὃς, τού, 130, 131») 134. 
Ολι. Νίς. τᾶῦρο Ν1]. “αείες “Πὲς Αταῦ. τ. ἃ. τοὺς κρ. καὶ τὰ 
ἄλυ΄.}) τα αλυσιδ. ταπῖυπι, Οοὐά, οπηπῇς Ογαοὶ ροϊγεπιο ἀϊπυπιεγαῖὶ, 
οὐαὶ (ὐαλῖ, Νὶς. ἔς, (ςἀ ργαπικῖυπς ὠμο Αππῃ. 1. αι}. Ασπὶ. ἙἘά. 
χροσσ.} κρωσσ. (εἰ ἄς ἱπ 44.) ΑἸεχ. χρυσίου) τὰ χρυσα 2, 

54, 48, 73, 76» 77» 78ν 85. Οατ, Νῆς. χρισα Χ, 14, τό, 18, 25; 

τὸ λογ.}] τον λογειον Χ, 14... 

16, ι8, Ἃς, 30, ς2,) 4) 57) 48, 72) 73» 74 (δι 78, 84. 8ς, τού, 

40, ς7, 72, 74, 84) τοῦ, 110,1 ἐπὶ τοὺς ςὰπὶ 
(44. 'π οοπηπηλῖς} α μας, υἱ νἱβεῖυγ, Ατῶῦ. 1.2. τοὺς δύο δακτ.] 
τοις δυσὶ δαχΊυλιοις Οσάά. οτηπός Οταςὶ πιοάο εἰτατὶ, οὐτὴ (αἴ. ΝΊς: 

ἐπ᾿ ἀμφοῖ. τῶν κλ.} ἐπὶ τῶν ἀκρὼν 14, τό, 2 ζ, 30, 52, (4), ζ7,) (8, 73» 
γ4.. 77, 78, 8ς, τοῦ, 130, 131. Γι. Νὶς, ϑ8ϊδν. Μοΐᾳ. νπηρᾶγρο Υ]]. 
ὥρος τα ακρα Χ, 18, γ8, 7ς, 84, 114. 

ῬΙο ςοπιιπεῖε ὅς πδδεὶ (ομρὶ. Καὶ κλίτη τῶν δύο κροσσῶν ἐπι- 

ϑήσεις ἐπὶ τὰ δύο ἐμπλόκια" καὶ ἐπιϑήζεις ἐπὶ τὲς ὥμους τῆς ἐπωμί- 
δος ἐξ ἐναν]ας κατὰ πρόσωπον. χλ. τῶν δύο κρ.] τὰ δυο ἀκρὰ των 
δυο αλευσειδωτων (ἢς) 18. τὰ αἀκρα τῶν δ. αλυσεων γ8. τὰ δυο 

τί. πάτο ΑΙ]. 

ἄκρα τῶν δ. αλυσιὼν Χ, 14) τό, 2ς) 30, 52) ς.9). ς7, 58, 729 73) 74. 

γ)ς, 77ν 84, 8ς, τοῦ, 130, 131) 134. (δῖ. Νὶς. πιᾶγρο 1]. κλί- 
τη--ἱμπλόκ.] δονεὶ (ρρεν “δες δα ἀμο Αταῦ. 1. 4. ἐπιϑησ. 19] 

ϑωσεις (οάά. οπιης5 Οταοὶ ἔωρεα ἀϊπυπγεγαῖί, οὐπὶ Οδὲ, Νίς. τῶ 
δύο ἱμπλόχια' καὶ ἐπι3.} τῶν δυο συσφιγκίων" καὶ δωσεις (οὐ. οπν- 

πες Ογαςὶ ϑιργὰ ἀϊπυπηγεγαῖ, ουπὶ Ολτ. Νίς. ἐπιϑησ. α'---ἐχωμίδ.} 

εοηδγίασε: ἐσ άσνι «ἡ (ιαρείαι τοῦ Ἑρλοά Αταὺ. 1. 2. ὦμους] αλ- 

λους (Πε) γ;. ἐξ ἰναντ.} ἐπὶ το μέωπον (οὐά. οπιηε5 Οταεὶ ἢι- 
ΡΓΔ ἀϊηυπηογαῖ, εὐπὶ (αι. Νῖς. τροσώπου)) - αὐῇης ς8, 72. 
τηλύρο ΝΙΪ. {αὐτῶν ι8. - αὐὖὖς Οοὐά. Οταςὶ οπιηες γοϊϊυΐ ἢι- 
ῬΓᾺ αἰπιυιπιογαῖὶ, εὐπὶ (Δι. Νς. μγηπεηίογμπι αἰεὶ ἐὐω. ἈταΌ. τ. 2. 

Ρῖοὸ ςοπιπιαῖς 46 παδεὶ Οοπιρί. Καὶ ποιήσεις δύο δακτυλίας χρυ- 
σοὺς" καὶ ἐπιϑήσεις ἐπὶ τὰ δύο α]ερύγια τοῦ λογείον ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀπ᾿ 
ἄκρου τοῦ ὀπισϑίου τῆς ἐπωμίδος ἔσωθεν. ᾿ ἐπιϑησ.} δώσεις αν- 
τοὺς 72. Αγῃηι. τ. αἰ ἶφιις. Ασπῃ. Ἐκ. τηᾶγχζο ΝΠ]. τποιησεις ἀντοὺς 
14, 77, 78, 131. ϑησεις ἀντοὺυς Χ, τό, 18, 2ς, 30, ς4, ς7, 8, 73» 
74,7, 84, ὃς, τού, 130, 134. (τς, Νὶς. π]ερύγ.} αχρα (οὐά. 

Οταςοὶ οπῖπες ἔργα αἀϊπυπιεταῖί, εὐπὶ (ας. ΝΊς, δίαν, Μοίᾳ. τὸ 
ἄκρον] του χειλους αὐτου (οὐά. Οταοὶ οπηπὸβ πιοίο ςοπηπηεπηοσαι!, 

οὑπὶ Ολι. Νίς. ἀαδίμπε Αἰπῇ. τ. αἰΐφυς. Ασπῃ. Ἑά. ἀπ᾿ ἄκρα) 
α Οοὐά. Οταςὶ οπιηοα πιούο ςοχηπγεπηιογαῖῖ, οὐαὶ ΟΑὶ. Νίς. ἐπ΄. 
ἄκρου, (εἀ υπςἷβ ἱποϊυάϊε, ΑἸοχ. τοῦ ὁπισϑ.] ο ἐγιν εἰς τὸ μέρος τό, 

ι8, ς2,) (4) ς 7, 725 74ν 78, 134. (95. Νίς. ὁ ἐρὶν ἐπὶ τὸ μέρος Χ, 

14). 3ζ, 30, 73, 77)ν 84, ὃς, τούζ 130. Ατπ). 1. αἰϊΐφυς. Ατη. Εά. 
ἔς, ἰοὲ ἔυρεγ μέρος αἰϊα πιδῆις (βΓαίςτρης ἄντικρυς, (φυοά δὺ αἰϊο 
ἱπίεγργεῖε) 131. 9 ἐξιν ἐπὶ τὸ αὐλικρυς τηῶγρο 1]. ὁ ἐξιν εἰς τὸ μέρος 
αὐῆικρυ ςΒ, ᾽ς. ἔσωθεν) αὐ ἰπγγα Ατπι. τ. αἰϊϊφυς. Αστῃ. ἙἘάὰ. 

τὸ σοπιπιδῖε 27) δ ιθεῖ Οουιρὶ. Καὶ ποιήσεις δύο δακτυλίους χρυ- 

σᾶς" καὶ ἐπιϑήσεις ἐπ᾿ ἀμφοτέρους τοὺς ὥμους τῆς ἐπωμίδος κάτωθεν 
αὐτοῦ, κα]ὰ τρόσωπον κα]ὰ τὴν συμβολὴν ἄνωθεν τῆς συνυφὴς τῆς 
ἐπωμίδος. ᾿ς φοιήσ.) ποιησουσι 78. δύ.) α Χ, τ4, τό, 18, 

4ς, 30, (2) (4) ς7, 48, 72) 73» 74. 77ν 78), 8. ὃς, τού, 130,.131»).134. 
(ας. Νῖς. πιᾶγζο 1]. ἐπιϑήσ.) δώσεις αὐΐους 7ς, εἰ Οοἀά. οπιηος 
Οταεὶ ροϊτεπιο ἀϊπυπιεγατῖ, οὰπὶ (ας, Νίς. αἶμφ. τοὺς ὦμ.] τοὺς διο 
ὡμ. Οοὐά. οπιπςε5 Οταςὶ πιοάο ἀϊπυπιηοεγαῖῖ, εαπὶ (δι. Νίς. αὐτοῦ] 
α Οοὐή. ἰἰάεπι οπιπεβ οὐπὶ (αι. Νίς. κα]ὰ τρότωπ.}] ργαρπυϊττυιις 
ἐχ του (οὐά. οπιης5 πιοάο ἀϊπιιπηετδῖῖ, ουπὶ (δι. Νὶς. - συμφωνος 
(ἄς) πιᾶγρο ΝΊ1. -Ἐ συμφωνως ς8, γ2, ὃς. τὴν συμξολ.} , τὴν 
40, (4) 77, τού, 111. -Ἐ αὐου ς8, 84, 134. Ατηι. 1. αἰϊΐΐφυς. Απη. 

ἘΔ. Ἐαὐῇων Χ, 14, τό, τ8, 2 ς, 30, 52, ς4) 57) 72γ 73» 74) 78» 77» 
)8, 8ς, τού, 130, 131. Ολῖ. Νίς. τῆδᾶγρὸ ΝΠ]. ἄνωϑ. τῆς. συν- 
ὑφῆς} ἐπανὼ του μηχανημαῖος ς2. πιᾶγγο ΝἾΠΙ. εἰ ἤς, ηἰῇ φιοά 

μηχανωμαῖΐος δαῦεληι, (οὐά. τεϊϊφυ! οπιπες Οπεςὶ πποάο ςοπιιμεηϊο- 
ταῖὶ, οὐαὶ (δῖ. Νίς. ἐκ ερηχίνπε ΟδογΖ. 

Ργο ςοπιπιδῖε 28 μαῦδεῖ Οοπρί. Καὶ σφίγξεις τὸ λογεῖον ἀπὸ 
τῶν δαχτυλίων τῶν ἐπ᾿ αὐτοῦ εἰς τοὺς δακτυλίους τῆς ἐπωμίδος συνεχο- 
μένους ἐκ τῆς ὑακίνθου, συμπεπλεγμένους εἰς τὸ ὕφασμα τῆς ἐπωμίδος, 
ἵνα μὴ χαλᾶται τὸ λογεῖον ἀπὸ τῆς ἐπωμίδος. σφίγξεις} συσ- 
Φιγίιουσιν πιᾶγρο Ι. συσφιγξουσιν Χ, 14) τό, 18, 2ς, 30, ς2, ς4, 

57, 48, 72, 23») 74, 75. 77. 78, 84, 8ς» τού, 130, 131, 134. (Αῖ. ΝΊς. 
απὸ τῶν δαχ].} ἐπὶ του δαχίυλιου αὐτου ς2. εχ τοὺ δακτ. αὐῇου τεὶϊ- 
4υΐ οπιπεβ (οαά. πιοάο αϊπιπιεγαῖί, οαπὶ (αῖ. Νὶς. δηβθε ϑῖαν. 

Μοί. τῶν ἐπ᾿ αὐτοῦ) α Οοάά. οπιπες Οὐξοὶ τηοάο ἀϊπυπιεγαῖὶ, 
οὐπὶ (αἵ. Νὶ)ς. εἰς τοὺς δακτ.} εἰς το δακτυλιον γ7. (Δἴ. Νίὶς. εἰς 

τον δαχίυλιον (οὐά. οπιηοο γεϊϊφυϊ ΟΥα εἶ εχ ΓΌΡΓΆ σοπηΠΊοιπογοῖῖθ. εὰπη 
σπημὶ δἷδν. Μοίᾳ. συνέχομ. ἐχ τῆς ὑακ.}] ἐν τὼ κλωσμαῖι τω 

ναχινϑδίνω πιᾶγρο Ν]]. εν χλωσματι νακχινϑίνω Χ, τῷ τό, 18, 2ς, 

2.) 54 57, 48, 72,73, 74» 75) 77» 787 84.» 130, 131) 134. Ολῖ, Νίς, 
ἢς, πῆ φιοά κλασμαΐ, μαδεδηῖ, 30, 8ς, τοῦ. συμπεπλεγμ. εἰς 

τὸ ὕφ.} ἐπι τον μηχανημαῖος τηᾶγρο ΚΝ 11. ἱνὰ η ἐπὶ του μηχανημα,- 
4 Ὦ 

- 

καφωσοι 

τ ΧΩ 

͵ 

Ξ , ὐκ χρυ": 
δεκαδύο χατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν" γλυφαὶ σφραγίδων ἔχαςος χατὰ τὸ ὄνομα, ἔςωσαν εἰς δεκαδύο ἀρ 

ἦ. 
"᾿ ͵ 

ΐ 



Ὁ ΔΟ Σ. , Ἑ Ξ 
Ὲ ΚΕΦ. ΧΧΎΠΙ, 

ἊΝ τ ἊΣ ΄ “ς φφ “ 8" ὦ . Ν ͵, ΟΠ, Ν “Μ᾿ 
χαϑαρδ, Καὶ λήψεται ᾿Ααρὼν τὰ ὀγόματα τῶν υἱων σραήλ,επι τῷ λογείΒ τῆς χρίσεως ἐπὶ τῷ 53. 

΄ ᾿ ἴω ρ ἈἊ ΄ )ινΝνΝ διὰ βο ΄ 

ςήϑες, εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον, μνημόσυνον ἐναντίον τῷ Θεδ. 2 Καὶ ϑήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς χρί-- 24. 
δ ; ζή Ἄ. ἐε 92 3 Υ̓͂ ως ρ. ἰδ 4 9 ϑή ᾿ς Ὺς 

σεως τὰς χρωσσδφ' τοί ἀλυσιδωτὰ ἐπ αμφοτέρων τῶν Χλίτων 1:8 λογείου ἐπισησειζς. Και τᾶς 25. 

δύο ἀσπιδίσχας ἐπιϑήσεις ἐπ᾿ ἀμφοτέρους τὰς ὥμους τῆς ἐπωμίδος χατὰ “πρόσωπον. Καὶ ἐπι- 26. 

ϑήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς χρίσεως τὴν Δήλωσιν χαὶ τὴν ᾿Αληϑείαγ" χαὶ ἔςαι ἐπὶ τ ςήϑες ᾽᾿Αα- 

ρῶν, ὅταν εἰσπορεύηται εἰς τὸ ἅγιον ἔναντι Κυρίου" χαὶ οἴσει ᾿Ααρὼν τὰς χρίσεις τῶν υἱῶν Ἰσ- 

ραὴλ ἐπὶ τῇ ςήϑους ἔναντι Κυρίου διαπαντός. Καὶ “ποιήσεις ὑποδύτην ποδήρη ὅλον ὑαχίγϑινον. 

Καὶ ἔςαι τὸ ππεριςόμιον ἐξ αὐτῇ μέσον, ὥαν ἔχον χύχλῳ τῇ περιςομίου ἔργον ὑφάντε, τὴν συμ-- 28. 
βολὴν συνυφασμένην ἐξ αὐτϑ, ἵνα μὴ ῥαγῇ. Καὶ ποιήσεις ὑπὸ τὸ λῶμαίτξ ὑποδύτου χάτωϑεν,) 29. 

Ζ Υὠσεὶ ἐξαγϑόσης ῥόαφ) δοΐσχους ἐξ ὑαχίνϑε, χαὶ πορφύρας, χαὶ χοχχίνου διανενησμένϑ, καὶ βύσσε 

ζ εἰμνίνμν ἀεὶ τὸῦ λώματος τὸ ὑποδύτου χύχλῳ" τὸ αὐτὸ εἶδος ῥοΐσχους χρυσᾶς, χαὶ χώδωνας 

ἀναμέσον τᾶ ὧν περικύκλῳ. Ἰαρὰ ἑοΐσκον χῤυσοῦν. χώδωνα,, χαὶ ἄνϑινον' ἐπὶ τῇ λώματος τῇ 30. 
ὑποδύτου χύχλῳ. Καὶ ἔςαι ᾿Ααρὼν ἐν τῷ λειτεργεῖν ἀχεςὴ ἡ φωνὴ αὖτϑ, εἰσιόντι, εἰς τὸ ἅγιον 31. 

ἔγαγτι Κυρίου, χαὶ ἐξιόντῃ ἵνα μὴ ἀποϑάνη. Καὶ ποιήσεις πσέταλον χρυσᾶν χαθαρύν" χαὶ ἐχ- 32. 

---ὖ 

. 

κω το 
[.ε Χ Ἄνα [, 

73) 779. 78. - ἐξ ἀρχῆς Οαϊ. Νὶς. οἱ πιεαϊζωρι οἰ εἰγομπιοναῖς 8αν. 

Οἴτορ. ἐξ αὐτοῦ μέσ.} , ἔξ γ5. κα ἐξ αὐτοῦ ς8, μετ᾽ αὐτου 
μέσον ςς. ἐπ »πεάίο ε7με δ)ᾶν. Μοίᾳ. -Ἐ αὐον Ταρταίοτῖρι. (4 ρήπια,, 

ΓΏΔΠῚ, 131. ὥαν ἔχον] ὡὰᾶν ἔχει Ὡς. ὡᾶν ἐἔχωμε (ἢς) )ς. ὠἱαν 
εχὸν Χ, 20, 30, ςς) 64, 715) 134. ΑΙεχ. ὦ ἀνέχον 72, τού. (οπιρὶ, γΧ } , 
ὁ ἀνέχων 18. ΙὨΆΓΡΟ ουγιαν (ογανι ὑοθιίς ἀρυὰ Ογαοος ποάϊετηοϑ) 
)ς. κα 548. τοῦ πτερις.}] α ς-8. -Ἐ χυκλὼω εχ τερεῖο 7γ2. τὴν 

συμΐδολ.} καὶ συμξολ. ς5. (αι. Νίς. τὴν συμπλοκὴν 128. ΑἸ. 

συνυφασμέν.} τὴν νφασμεν. 71, 84. εξυφασμεν. ας. υφασμεν. γ2. εἴ 
ἂς ἰπ τοχῖυ, {τἀ τπᾶτρὸ σὺν ἀπίΐαυια τηδηυ, 1]. ῥαγῇ] ἀγη 130. 

ΧΧΙΧ. Καὶ 1 α 14, τό, 2ς, 2. ζ4, 57, 73) 77» 78», 1311. 
Ὁ πο ῖ8. ἱπουάϊε (Τρρίεἴωπὶ [οἷ]. δΔὸ Ἑάΐτογε) δι. Νὶς. ὑπὸ 19] ἐπὶ 

, ΝῚ, Χ, 14»). 16, 18, 19, 22, 30, 32) 52) ζ37γ ζ4,) ςζ) ς7, 8) δή, 

71) 727 73ν 74γ 73» γ6, γ7ν 78, ὃς, τού, τοϑ, 128, 120, 130, 131,).ὁὃῦΘ ΖΩΚ 
134. (δῖ. ΝίριΚϑίαν. Θεοῦ. Ασπὶ. 1. αἰΐφυς. ΑΥπι. Ἑά. ἰὑπο- «2 
δύτου] υποδημαῖΐος 72. ἱπάϊπποπεὶ δῖαν. Μοίᾳ. ἾΝ ὡσεὶ ἔξανϑ.. ἐόα; 

λ 58. ὡσει ἐξανϑουσας ρ. τό. ὡσει ἐξακανϑουσης ρ. 72. καὶ 
Ὡορῷφ. καὶ κοκκίν. διαν. καὶ βύσσον κεκλ.} καὶ . κεκλ. καὶ πορῷ. καὶ 
κοχχιν. διαν. 78. αἕ καὶ βύσσ. κεκλ. 360, ς8. χαὶ πορῷ.] ἐα ρὲν- 
2υτα, εἴ κ καὶ, Οδοῦρ. εἰ ἐκ βυγρανα Αγηὶ. σ. αἰἴφις. Ασιω. Εά, 

χαὶ κοκκίν.} εχ εογείπο Αττὴ. σ, δἰ ἴθ. Αταν. Ἑά. διανενησα.} 
διανενησμενὴς 30. βύσσου] ἐα γῇ Αττα. τ. αἴϊφυς. Ασχι. Ἐά, 
ὑπὸ 25] ἐπὶ ΠῚ, ΝῚΙ, Χ, τῷς τό, 18, 19, 2ς, 20, 30, 32, 2; 21. τά, 1 

ς8, 645) 72, 74, 77» 78, τού, τοϑ, 118, 128, 120, 130, 121, 13... Ὁ ὄχ. .“0 Δ 

τὸς ζ2. ὥς, πῃ αιοά μηχανωμαῖος μαδεδηῖ, Χ, 14.) τό, 18, 2, 30, 

“δΆ4) 57) 58, 73, 73ν 74) 755» 78) 84, 85, τού, 131, 134. (αῖ, ΝΙς. 
ἐνὰ ἣν ἔπι τοῦ μηχανωμ. (6) 77. νὰ ἐπὶ τὰ μηχᾶάνωμ. 120. τῆς 
ἔπωμ. 25] ρῥγαπιτις μμβεγίονὶ ραγις Οεοτγρ. ἵνα μὴ χαλᾶτ.} καὶ 
ξ μὴ ἀποσπασϑὴ ς8. 8. μη αποσπασης τό, γ4. ὥς, πῆ ᾳιοά ργε- 
τηϊταηῖ καὶ, τευ οηπεβ (οάά. Οτδοὶ πιοάο σοπηπιοπηογαῖῖ, ουπὶ ( αἴ. 

ΝΙς. δἰ πορὶ γονέων ΟδοσρΌ τὸ λογ. ἀπὸ τῆς ἐπωμ.} κα Οεογᾷ. 
Ἔ ἀπε Ατταεηὶ (οάά. αἰϊχιϊ. Αττη. Εά. 

ΧΧΙΠ. λήψεται) ληψη 16. τὰ ὀνόμαϊα] ποηηδηι ΔταΌ. 1. 2. 

τῶν υἱῶν] κα τῶν 72. Ἷσρ.}] κα ([ο) ς3. τοῦ λογείον} τὸ λο- 
γιον Ἧ11. τὸ λογεῖον ΑἸεχ. τῆς κρίσ.---τῆς κρίσ. ἴπ ςοῆτ, 24] 
α Αἰτετειῖσα εἴ ατι85 115 ἱπιεγδοεηξ 130. τῆς κρίσ.} τῶν χρισεῶν 72. 
ἐπὶ τοὺ ςη9.} ἐπὶ δὲ τοῦ ςη. Ἔχ. σοΥτγ, ῬΥΪΠι88 πηλη5 18. ςήϑες] 

αὐῇον {αργαίςρί. τπλᾶπι ἐεοιπάα 121. -ἰ αὐἦου ἴα ἴεχῖι 72. Αππη. τ. 
δ ἴχσυς. Απῃ. Ἐά. εἰσιόντι] εἰσιων ζ3, 74) 78.» 845) τού, 128, 134. 
(πρὶ. μνημόσ.} εἰς μνημοσ. 72. δῖαν. Μοί,ᾳ. - «ἰεγπεπε 

᾿ Ατπι. 1. αἷἰψις. Απῃ. Ἑά. ἐναν]ιον } ἐναντι ΙΙ, Χ, τΒ, 20, ς3, 
64, 82, ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 134. ΑΙεχ. τοὺ Θεοῦ] α τῷ ς3. 
Κυρίᾳ τοῦ Θ. Ογτ. ΑἹ. 1, ρατίε Ῥείη, 382. -ᾧ- διαπανΐ]ος τ4, τό,2 ς, 
42) ζ2) ζ4) 57.» 58) 729 735 77» 7859 128) 121. (δῖ. Νίς. ΑτδΌ. 1. 2. 

ΧΧΙΝ. ϑήσεις} ἐπιϑῆσ. (οπιρὶ. τῆς κρίσ.---τῆς κρίσ. ἴῃ 

εοπι. 26] κα αἰτεγυῖγα εἴ ΄υσ 115 Ἰητευασοας Οοπηρὶ. τ. χρωσσῆς 

τοὺς λογόυς ςΞ. Τ΄ χροσσ. ΑΙά. ΑἸεχ. δῖ. Νιῖς. τ. χρωσσούς" 

τὰ ἀλυσιδ.} α τὰ ἀλυσιδ. το. τοὺς ἀλυσιδωτους ς-8. δα εα!επαταπι 

- 

τι 

νὴ! ᾿ 

ἃ λογεῖον) τοῦ λογίου Ογτ, ΑἹ. ἴ, ρατῖε ρχπια, 38 ς, 

«ΜΉ, ρα ᾳυατῖα, 24. Αγαῦ. 3. 

Αἰ. 1. 2. ἐπ᾿ ἀμφ.} εξ αμῷ. 1ι9.. τῶν κλιτ.} βρπριραίμγε 
δῖαν. Μοίᾳ.υ ἐπιϑησ.]} 1- ἡϊα Οορι. -ἘἩ λος Αταθ. 1. ὼ ΑΩὉ. 2. 
ἐπιϑήσεις---ἰπιϑήσεις ἴῃ σοηη. 2 ς] α δἰϊεγιῖγ, εἴ φιαε 115 ἱμτοι]σεης 1 ς, 

Νῖς. δίαν. Οἶτορ. Οεοῦρ. Ασπι. 1. Δ᾽ ἴσους. Ατπι. Ἑά. τὸ λωμ. 
τὸ ϑωμα (ἰερ. το λωμα, Λ εἴ Δ ρΡεγιημίανῖς [υἱδγατία9) 72. τοῦ 
ὑποδ. κύκλ.] κυκλ. τοῦ ὑποδ. 30, )ς, 8ς, 130. κα τοῦ ὑποῦ. ξς. 

τ: χύχλῳ χύχλῳ δὰ ἤπεπ) φοπ). 30] α Αἰϊογιῖγ. εἴ υα [18 ἰῃτειάςσεης 

ΧΧΨ. ἐπιϑήσ.] κα Αταῦ. 3. κα]ὰ τρόσωπ.}  Οορι. - αὖ 83. τὸ αὖτ. εἶδ. ῥοῖσκ. χρυσ.} κα 58. τὸ αὐτὸ] τὸ δὲ αὐτο γ 
ἐρα Ἄττῃ. 1. αἰΐᾳφυς. Ατστὰ. Ἑά. ; 

ΧΧΨΝῚ. ἐπιϑησ.} ϑησ. τό, 29, 53, 72γ 74. 2αε Αταθ.3. τὸ 
τῷ λογείῳ Ιάοπὶ, 

καὶ τὴν ᾽᾿Αλ.] α Α΄. 3. καὶ 

ἔςαι)] α καὶ τό. τῆς χρίσεως) τῶν χρίσεων (ἔς) ῬΆΙΪΟ ἱ, 111. 

ἐπὶ τοῦ εύϑους) εἰς τὸ ξσηϑὸος 2. ᾿Ααρὼν 15] α» {εᾷ αὐὖον ἔιργά- 
{τῖρτ. {εουπάδ Ἰμᾶῆι, 131. εἰσπορεύητα!)} εἰσπορένέαι γα, :- 7: 

εἰ ὥς, {εἀ ἔιρεγ ετ΄ εἰξ η {ιρτγδίςγῖρτ. ρυϊγηα τη, 130. 

ῬΏΪΐΠο 1. ς. {τἀ αἰϊδὲ υἱ γαῖ. εἰς τὸ ἀγ.} α 48. τὸ ἀγ.] Ἰπ 

αὐτῃ. ρίαγα! Αὐπι. 1. αἴΐᾳυς, Αγαι, ἘΔ, ἕναν τ εἴ 2“} εν χί]ιον 
11, ς9, 72, 129. εἰ ἧς Ρμΐϊο 1, ττ2, {εἀ 4110] τς Ψαῖ. Κυρίᾳ 15} 
2 εο δίαν. Οῇτορ. οἵσεν}] ἐξοισει 129. εἰσοίσει ΟΟΙρΡΙ. Ογτ. 
ΑἸ. ρεΐπιο 1. 5. ϑησει 83, 128. ΑΙά. ἀὔέγεὶι Αὐς. Μέγα! ϑιδαν. 

εἰσέρχηται 

ΝΙΙ, Χ, 14, τό, 18, 2ζ) 29, 30, 53) 54) 57» 64. 71) 73). 73» 74) 753. 

77») 78ν 84) 80) τού, 129, 131) 134. δ[αν. Μοίᾳ. τὸ αὐῦο δὲ το. “7 
εἶδος] ἐνδὸν (ἢ) 72. ἑοΐσκ. 29] τοῖς ροισχοις 72. 

λα 72. ϑῖαν. Οῆτος. Ασπι. τ. αἰϊΐᾳις. Αὐτη. Ἐὰ. κώδωνας] [ιρτα- 
ἰζρῖ, χρυσοὺυς ῥτὶπιὰ τηᾶπὰ 121. -Ἐ ἰάδηι ἴῃ ἴοχῖι, 30, ς δ, 72, 7 5» 

84, ὃς, τού, 124. ορῖ., Ργαηλ αὶ ἄκρες δίαν. Οἴτορ. 

διία σμγεά ἴπ ποηγϊηδίῖνο ρίυγαῖ Ατπιοηὶ Οοάά, δἰϊφυϊ. Ατπι. Ἐά. 
τέτων περικύκλῳ] αὐΐων κνκλω 32. τουτῶν χυκλω ς3) ςύ, 76. περι 
τουύΐων κυκλω 10- 

ΧΧΧ, Παρὰ βῥοῖσχον] ταραροισκον τό, γ6. ταρα ροισκὼν ξ9. 
α δὶς 72. Χρ. κώδωνα} κωδ. χρ. ς8, 72. ἢες εἰ (44. ἢς τοάαϊὶ, 
ἐπ ππαῤμα ,μὸ πιαΐο ρεπιίοσ ἀμῦεο ἤογέπις ἱπ ἰηζεγίογς ραγίε νοῆὲς ἐπ εἰν α 

ες (ἢ ς) ΑΥΔΌ. 2. 

χρυσοὺς] 

Οἴτορς. ἐπὶ τοῦ ςήϑ. ἔνα] Κα. ἐν Κυρ. ἐπὶ τοῦ ςηϑ. 73. κα ἵνα, 134- Ατα;. 1. αἰϊΐαιιρ, Αππ. 4. ἄνϑιν.} ανϑιν. ταραροισκον (8, 72. 

Κυρ. τς. ςήϑους 25] ἘΞ ἡ ΑΥΔΌ, 1. 2.3. Αππ, τ. αἰϊηαε. ΧΧΧΙ. ἔγαι] οἷο Αταῦ. 1. 2. 8ϊδν. Οἴἶχορ. ᾿᾽Ααρ.} Λιρεγ 
Αγτὼ. ΕἘά, ἔναγ], δ] ενανἼ)ιον 58, 128. “αγομκερι ΑΥδῸ. ᾿. 2. Αἴτη. 1. δ] 46. Ἄπῃ. Εα. ἐν τῷ] ἐπὶ τὼ 

ΧΧΨΥΙΙ. ὑποδύτ.] ΠΊΔΙΡΟ ἱμάτιον τό. τοδέμεέπέμρη ἱπζεγι δῖαν. [56 10. .χ. .,48. ἀκουςὴ ἡ φωνὴ] καὶ ἀκ. ἢ Φ. ζ1. και ἄχεσ- 

ΜΙοίᾳ. τουδήρη 6ὁλ.] ολ. τοοδηρη 111. διαῦεῖ οἰ δῖ. εἀ ἴῃ οδαγδές. σησέῖαι ἢ Φ. ςζ8. ἀχουσον τὴ φ. (Π0) ζ9. ἀμ ΙδΙΩΥ οὐχ ἈῸρ. δῖαν. 

πίποτῦς, ΑἸεχ. ποδηριον Δ τοδηρη: ὅλον (Δ. ΝΙσς. κᾳ ὅλον Αυρ. Οἴἶγοσ. κὡ αμάϊϊαίμν ὐοχ Ἀταὺ. 1. 2. αὐτῷ} , Αζηι. 1. αἰ 46. 

ἈΠΟΙΥΠΊ. 8Ρ. Ρτοῖρ. δῖαν. Οἰΐγορ. ὑαχινϑιν. νακινϑὸν "2. Ατπ. Εα. εἰσιόντι) εἰσιογΐος ζ0. Ἔ αὐῇω Ἴ2, εἰσ. εἰς τὸ 

ΧΧΥΠ,Ὶ, 
᾿ [ον Ἰ » ᾿ νυν 16 ἐῤου δ ρ φ “-» Μ ὈΟΣΓΓΕΤΊΏΓΩ Εἴ σχυᾷ 115 ἰητόγ] εξ ηϊ ς. 2, 

, Ἦ͵δΒδα τς Ἦ δες ΝΩ ΡΞ" “ὦ 
ἐςαι] ες γ. ΟΙΑΥ, (ὐϊτοσ. το σερις - ΤΣ περις.] 

περιφόμιον] ταεριςομιειον 

"Ὁ σοὸ ἀνεωνμα τῷ ")ζ. ΤΊΔΣΡΟ ἀνεωγμαὰ 0 ς Ὑ τῆς ἀρχῆς 147) 16, 23) 52) 54) 575) 72) 

«' "“ . ΤΣ 

ἂν. ἕν. Κυρ.] εν. Κύριον εἰσ. εἰς Τὸ ΧΎ. ζ3»73. 

16, 2ς, 2) ζ4) 71) 131. 

Ἔ ανω 72- 

ἁγιον] λογον 14) 

ἔναντι) ἐναύδιον 11, γς. λ ζ29 δ ζ. 
νι δα ἃ » 

Ἂχ! ἐξιόντι) ν 62. καὶ ἐξιοντος ζο, 

μη πη -.)" 

τ 

κώδωνα) καὶ κωδ. ΨἼΣ, το, 74, 84) τού, 118, .. 



Ε Σ 

ΚΕΦ. ΧΧΨΊΠΗ. 

33: τυπώσεις ἐν αὐτῷ ἐχτύπωμα σφραγίδος, ἁγίασμα Κυρίου. 

34: 

ἘΕΦ. 

ες ΤΟ οἀά, αἰηυϊ. Απῃ. ἘΔ. 

ΞΞ: 
.αἵἴαιῖ 

Ο ΔΟ Σ. 

Καὶ ἐκιϑήσεις αὐτὰ ἐπὶ ὑακίγϑου 
΄ Ἣμν Ξ."Ν δ ’΄ ᾿, ’ ρῸ ᾽’ »» ᾿ς Ξ ἊᾺκ ἰδὲ 

χεχλωσμένης" χαὶ ἔςαι ἐπὶ τῆς μίτρας, κα] πρόσωπον τῆς μίτρας ἔςαι. Καὶ ἔςαι ετὶ τὰ μετ- 
΄’ ϑ ’ “.}) ρο 3 ᾿Ν  ε ’ φ. ς » φ Ἅ ε » ε ΕΧ»Σ δ 

ὥπου ᾿Ααρών' χαὶ εξαρεῖ Ααρὼν τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἁγίων, ὅσα ἄν ἁγιάσωσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 
παντὸς δόματος τῶν ἁγίων αὐτῶν" χαὶ ἕςαι ἐπὶ τῇ μετώπου ᾿Ααρὼν διαπαντὸς δεχτὸν αὐτοῖς 

΄ ΠΩ ρῷ 

ζώνην “ποιήσεις, ἔργον “πποιχιλτᾷ. 

ἔγαντι Κυρία.,, Καὶ οἱ χοσυμξωτοὶ τῶν χιτώνων ἐκ βύσσε' χαὶ “ποιήσεις χίδαριν βυσσίνην" χαὶ : τί Κυρία., μ τῶν Χὶ ἐκ βύσσε' χαὶ “ποιήσεις χίδαρ ῃ 
ρ ρ. ρ᾿ Ν , - 

Καὶ τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν «ποιήσεις χιτῶνας χαὶ ζώνας, χαὶ χι- 
7 ξ΄ 3 ρο Φ ἍἍ ᾽ς Ἕὖ» ΄ ϑ3ϑ »Ὑ ) ἉᾺ . 9 ’ ἃ, ἃἉ 

, δάρεις ποιήσεις αὐτοῖς εἰς τιμὴν χαὶ δόξαν. Καὶ ἐνδύσεις αὐτὰ ᾿Ααρὼν τὸν ἀδελφὸν σα, χαὶ τὰς 
εν 0 Π » “0 ΝνΝ ᾿ 4 "Ἀ ο » ,΄᾿᾿ 9. νὸ . "ο Νν ε 7 Ε 

υἱοὺς ἄντα μὲτ Τ᾽ ζΧα! χρίσεις αυτδς, Χάι ἐμτλησεις ΔΌΤΩΝΡ Τὰς χειρᾶς" αι ἀγιᾶσεὶς ἄυ- 

᾿ν κά ε φ᾽ ’, 

τὰς, ἰγὰ πρατευῶσι Ἄμθ.: Καὶ ποιήσεις αὐτοῖς περισκελῆ λινά χαλύψαι ἀσχημοσύνην χρωτὸς 
ΝΣ 

αὐτῶν, ἀπὸ ὀσφύος ἕως μηρῶν ἔςαι. Καὶ ἔξει ἢ Ααρῶν, γκὐτὰ καὶ οἷ υἱαὶ αὐτὰ, ὅταν εἰσπορεύων-- 

ται εἰς τὴν σχηνὴν τῇ μαρτυρίου, ἢ ὅταν ππρισπορεύωνται λειτουργεῖν πρὸς τὸ ϑυσιαςήριον τοῦ 

ἁγίου" χαὶ ἐχ ἐπάξονται πρὸς ι ἑαυτοὺς ἁμαρτίαν, ἵνα μὴ ἀποϑάνωσι" γόμιμον αἰώγιον αὐτῷ καὶ 

τῷ σπέρματι αὐτῇ μετ᾽ αὐτόν. Φ΄ 

“ς΄. 3 ’ 3 ο0 ε ξὔ᾽ Σ) λΝ Ὁ ε γὴ 5.ϑ 9 « ΄ Ν, 

ΚΑΪῚΙῚ ταῦτά ες». ἃ σοιήσεις αὐτοῖς" αγιᾶσεις ἀὐυτᾶς, ὡςε ἱερᾶτευειν μοι ἀυτδζ(' λήψη δὲ. 
’ 

ΧΧΧΙΊ. ποιήσ.Ἶ τεοιησον 72. 7αεία; 5ῖαν. Οἰΐξγος. 
χαϑ.}] κὰν σιθο βητὸ πῃ. 1. διίαυς, Αστῃ. Εά. ἐχτνπκώσ.) τυ- 

πωσ. 10, 71, 7] 6. ,αείας δῖλν. Οῆτος. ἐν αὐτῷ} ἐπ᾿ αὐτὼ 12. 
ὠγίχσμα) -Ἐ αγιον:9ς. Κυρίου) Κυριω τῷ, ς8, 72) 75» 8ς, 130. 
Οὐχ. ἰδ, ς2:. (γι. ΑἹ. 1. μεῖς ργίπιδ, 188. 

ΧΧΧΙ]]]. ἐπιδτσ.) νποϑησ. 14). 16, 4ς,), 73. (αι. Νῖς. 
4: δἷαν. Οἴτος. αὐτὸ] αντω 10, )ς, 128. (αἰ. Νῖς. 

νπο τῳ. 16, Δς, (4) 77. 78, 111. (δῖ, Ν!ς. 
χλωσμ. νακχ. 72. 
2ἰεοῖ ἐογί απὶ Αὐυρ. 

χουσ. 

ἔπερο- 
ἱπὶ 15] 

ὑακ. χεχλωσμ.] κε- 
χεχλωσμένου ναικ. 58. ναχ. χιχλωσμῖνον ς. 45- 

καὶ ἴγαι ἐπὶ τῆς μέτρ.} α Ἄσηι. 1. αἰαυς, 

Απη. ΕἘά. , ἐπὶ τῆς μίτρ. Αγαῦ. 3: ἔγαι τ᾿, “Ὁ 94. 8ἰαν. Οἱ- 

ἴτος. ὍΣ αἰρόσωπ. ςυπὶ 44. ἱπ σοεηιαῖε} ,. 72, τοό. εἾ σα 
“μείων ἕς. Ἀταῦ. ι. 2. τρόσωπ.} τὸ προσωπ. 779 13:1. τῆς 
μίτρ. ἴσαι) αὶ 53» 71ν 74. αἶγαι Ατγδῦ. 3. Αἰπηεπὶ Οοάά. δἰχυὶ. 
, ΧΧΧΙΝ. Καὶ ἔςχι] α ἔγχι τού. α υὐπιπιφὺς Αγδῦ. 3. Αππηεηὶ 

εἰ ςῆο δῖαν. Οὗτος. - πώνα οὐπὶ ἀπὶ- 

εὐἷο Οορ. ᾿Αχρ. ε"--᾿Άαρ. 23] α αἰϊσσυιγ. εἰ 4υδ ἴ'5 ἱπεεη)αοσηῖ, 
(κά μαὺυεῖ πιᾶγρο, 134. ἐξαρε] ἐξει ςς.- ἀκεξεται δῖαν. Οἴσορ. τὰ 
ἰμαρτ. τῶν ἀγ. ὅσα ἂν ἀγ. .] ῥιγίβεαείομει ρεζεαίφγιει σι βὲν β αὐπηι 
Αγαῦ. 4. τῶν ἀγ. κι" -- τῶν αγ. 25] κα αἰϊεγυῖχα εἰ τ σὰς ἰΐ» ἰπ|672- 
«επὶ ς1. οὐ ν.0}} καὶ ὁ, 59, 73- πιανῖ. δόμ. τῶν ἀγ.} αὐ ονιμὶ 

δρπο δίς. ϑδἷλν. οίη. οιηπὶσς εἶοκπα (“πῶ ἐβεαιοαὶε Αταῦ. 1. δό- 

ματ. } δωμ. γ4. ΑΙά. καὶ ἴσαι "}, καὶ ΑἸ. 1. 2. «ἰ 466 

δίδλν. Οἴτοζ. οο Αγαῦ. 3. ἐπὶ τῷ μετώπου 29} ἐπι τοῦ ἀκροῦ 

του μῆωπον 49. ἐπετ “«νίφ, Αταῦ. 4. δεκτὸν} δεκῖος το. ϑεκῖα 
ἃς αὐτ. ἕν. Κυρ.} κα 53. τν αὐτοῖς ἐν. Κυρ. 134. 

ΧΧΧΥΚ, Καὶ ι."---καὶ 29] α Αἰ τεσιπτ. εἴ 4υα: 115 ἰπιεσδοεηι ς 1. 
δῖαν. Οἴζοχ. οἱ κοσιμξωτο!) φι κοσυμζξοι ὟΙ], Χ, τς, 

16, 18, 10, 2.9 20γ 45, 489) 64. 71, 729 7459 γύ, 779 78) 84) τού, τοϑ, 
118, 128, 129, 134. ΑΙά, ΑΙεχ. οἱ χκοσσυμδοι 14, 30, 32, ς4) 
82, 130, 131. (ἴα. Νίς. οἱ χοφσυᾷοι (Δ. τῶν χιτ.) αὐΐων χιτ. 
(ας) 18. βύσσου) - κικχλωσμεινς 30, 8ς, 130. ρῥαγρατα ϑΚἰδᾶν. 
ΟἰδοΚ, ποιήσεις 13) “αοῖα: δἷαφ. Οὔτοσ. μας Ἀιαῦ. 3. κί- 

δαριν)] ρεαπιτῖς ἐππίεασε ἐα ὀὄνγο Ατδῦ. 4. 

Ν]1. βύσσινον (ουρ!. ἐπ ὀχ κινπάα Ἀποῦγπι. δρ. Ῥειοίρ. 4κν- 
βυτεαν αν. Οἴτοζ. ζώνην ποιήσ. ποιησ. ζων. τ0. χοιή- 
σεις 2] τοιησὴς τό, 131. δίπιν, ΟΥἶτος. α τού. Ασαῦ. 3. Ασω. σ᾿ 
Δ΄ ἰαψυς. Απη. Εά. α δὶς τι. ποιχιλιτοῦ) ποικιλτοῦν 14) 16, 
111. -ἢ τποιησεις τοϑ, τ18. ουατγίεο αἰκπε (ορί, Αγαῦ. 3. Απῇ. 1. 
αἰϊΐαυς. Απτι. Εά, 

ΧΧΧΝΙ. τοιήσ. 13] 3 μεία: ϑἷαν. Οὔἴτογ. 

ποιῆσεις αὐτοῖς ζωνας 48, 72. κα 53,» 59. 
ςοζπλῖ6}) αὶ ξζ2. κιδαρ.} ἐἰαγῶ; ϑυΎΥ. ποιῆσ. αὐτοῖς) α 71. 

Απιεοὶ (οὐά. αἰϊφυὶ. Αἰ. ἘΔ. , ποιήσεις Θεοῦ. εἰς τιμ.} 

ἐπι τιμ. τῷ, 537 (6. δόξαν) ἰπ χίονϊαπε Αττῃ. τ. αἰἕψυς. Ἀπ. 

Ἑὰ 

βυσσίνη») ἐκ βυσφου 

καὶ ζώνας] καὶ 
χαὶ χιδαρ. οὐπι. 44. 'π 

ΧΧΧΨΝΠ. Καὶ ἐνδύσ. αὐτὰ ᾿Ααβρ.} καὶ ἐνδυσ. αντας Ααρ. 128. 

“ἰαδὶς 1116 “Ματοιὶ ΑτδΌ. 1.2. ἱπώμει σμίέπιὶ ὅς. δ’ᾶν. Οὔτορ. τὸν 

δ.) τω αδεχφω 18, ς3) ζ0. τὰς υἱοὺς} τοῖς νιοις ς3,) 9. καὶ 
χρίς.} α καὶ Οὐρρι. αὐτὸς καὶ ἐμπλησ.) α 1320. αὐτοῖς καὶ 

ἐμπλ. ((ς) ιοό. ἐμαλέσεις} πλεσεις 29. εὐλογήσεις ςς.  αὐ- 
τῶν τὰς χεῖρ.) τας χειφ. αυτ. ς8, 72. ϑίαν. Μοζ. ἐδ ε: σισπας 
Βεϊπιο, πὰ εχ ςοετ. ἐδογικι σιν, Αὐτι. 1. αὐτὲς 25] αὐΐων τας 
χέρας το, το8, 118. ἱἑερατεύωσ!) μρατενσωδι Ν, 18, 30, ς2, ς 3, 
ς4, ςςν, 64, 71, 72, 759. 84, τού, 134. Οοπιρί. 41ά. Αἰεχ. Ὧι. Νῆς. 

ἐνσωσι τό, 131. πρατιυσασιν (ἢ ς) 82. 
ΧΧΧΥΠΙ͂Ι. αὐτοῖς) ἀντους γα, 84. α (9. περισχελὴ)] τ: 

ρισκελα ρτίτοο, ἰεὰ ἤυῶς εχ οοττ. περισχέλη, [1,ς3. σρρισκ. λιν.) 
“ενιοναἰε πέρι λον. λιν) α Ασδὺ. 3. καλύψαι) στρικα- 
λυψα, 12, ᾽ς. ἀσχημ. χρωτ. αὐτ.}) χρωΐ. αντ. ασχ. ςἕ. 
χρωτὸς) χρωτοὺυς 18. ογροτὶΣ ἰὰ Ἑὰὰ, (δὰ φοἱογέε ἰὰ Οοάά. Αὐυρ. 
εαγαὶ; Ἡϊετς. ϑῖλν. Οὗἶσος. Αστη. :. αἰϊΐφψυδ. Αἰτῷ. Εὰ. “κ" δον; Απιῦε. 
α 732, γ6. ἀπὸ ὁσφ.} εἰ α ἱκαιδν ΑἸ. τ. 2. Ὁ. ἐδοναε Οορι. 
μηρὼν} τῶν μηρ. 74γ75) 84) 134. “Ἐ ἰἰΐογεα Οορς. ἔφα.) ἔξω 
η6. α ϑίαν. Οὔτος. 

ΧΧΧΙΧ. ἕξει) αξει γ21) )ς. ΑΙ. μμκπο (ορι. ἐκόεαι 5ἷασ. 
Οὔτος. ἱπώμαι Αταῦ. 3. ᾿Ααρ. αὐτὰ] ἄντα Αδαρ. 10, ςβ, 72. 
Απιῦτ. α αὐτὰ δῖαν. Μοίᾳ. οἱ νἱο}} α οἱ 30, )ς. Οοιρὶ. 
αὐτῷ 1} 7αεἰδε, (δὰ ἐδ: (Ὀρεαίςτίρευ πὶ Ῥσίσια τπαπυ, Ατσηι. σ. 

ὅταν 13] ὡς ἂν ςς, 71ν) 129. ὅς, ἰεὰ πικγᾷο οτᾶν, ὃς. εἰσαν (Πς) 
)ς. τως ἂν ς8, γ8. εἰσπορεύωνα.} εἰσπορενοντον 18, ἃς, ςς, ζ9, 
)ς. (οπιρὶ. -Ἐ λειτουργεῖν 76. εἰφπορ.---ροσπορ.} α ροῆτο- 
τὰπ| εἰ αἰ [ιἰ5 ἰδιειδοςηῖ (2, ς1. ελύσῃν ὑπςὶς ἱποϊυ ἐς ((ρρίεϊα 
(οἰϊ. αΨ Ἑἄιοτε) (αι. Νὶς. ἢ ὅταν) ἡ οταν ἴῃ ἴεχτι, (φὰ τηδερῷ 
ῬΓΙΠῚΔ ΠΊΔΩΌ χαὶ, 130. χαϊ οταν ἸΏΠΑΓΡΟ ὃς. ὥς ἰῃ ἰεχῖ Χ, 18, ςο. 
γρε. Απιδε. δίαν. Οἷτορ. καὶ οτ αν τς. ἡ χᾶν οτὰν 14) τό, ας, 
ξῳ ὅᾳ, γ3, 77» 128», 131. τροσπορεύωντ.}) τοροσπορευοντ. ςΒ. 
περοπορευωνΐ. 4.) 7. τροπορένονται 1Ιοό. (ορὶ. ἑαργώδιτὶ πὲ 

ὥσρι. λειτ. πρὸς τὸ ϑυσιας. τὰ ἀγ.} τοῦ λειτ, ἐν τῷ ὠγίὼ προς 
τὸ ϑυσίας. ς8. προς τὸ ϑυσιας. λειτ. τὼ αὙιω 72. ΔλΕΙΤ. ἘΡ. τὸ 
ϑυσ. τῶν αγιῶν 71. χαὶ ἐκ ἐπάξοι.} καὶ ἐκ ἐπαξωναι 29. κα καὶ 
δῖαν. Οὗσοζ. πρὸς ἑαυτ.}) ἐπ᾿ αὐἷους 3ο. εφ᾽ εαὐΐους ΝἼΙ, Χ, 14, 

15) τό, 18, 4ς, 29, 32, 48, 537) ὁᾳῳ 56, 47, 64) 74, 73ν 24» 76, ὃ. 
τού, τοϑ, 128, 131) 134. ΑἸά, Απη. 1. αἰΐαυδ. ἄτῃ. Ἐά. εφ᾽ 

ἑαυτοῖς 19, 75» 118. ΑΙεκ. ἀμαρτ.}] ἰμ πυηι. ρίυχα!! 5ῖλν. Οἴτσοσ. 
Ατστη. 1. αἰϊΐᾳιιε. Αππη. ἙΕὰ. αἰώνιον] εἰς τὸν αἰῶνῶι ἡς, 130. 
Οοοῖς. ἄς, ἰεά τῆλῦρο αἰώνιον, ὃς. εἱ ἔς, (δὰ ἴδε είουϊο, Αστιν. ε. 
8 ἴφυε. Αστ. Ἐά. αὐτῷ αντῶν 110. Θεοῖς. ἢ 4 ἦος ϑἷαν. 
Οἴτος. καὶ τῷ] κα καὶ ϑίαν. Οἴἶζορ. οὖτα 25} αὐτῶν 71, 
Ἔ καὶ τω σπφωατι αὐων γ2. μετ᾿ αὐτόν] μετ᾽ αὐῇους }1. 
αὐτὸν 18, 74) 7.) 76, 1ού, : 34. 

Ι. Καὶ ταῦτα] ἀσε ακίενν ϑῖδν. Οἰἶΐεοσ. αὐτοῖς) αὐῇους (ἢς) 

(9, 8. αὐτοῖς---αὐτούς 21 , Ροδτεπηαπι εἴ 4085 Ἠΐ5 ἰηϊειας σης 
γ8. ἁγιάσεις) αγιασαι Χ, τς» τό, 18, 19, 25, 29, ς27) 53, 54) 

τό, ς7. 59, 64» 71» 73ν 74» 75» 77; 78» 84) 8ς,) τού, τοϑ, 118, 130, 
131) 134. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Ογεγ. ΑἹ. . ματῖϑ ρήτηα, 390. ἔς, τὰ 
ἔπρες αἱ ἰυρταίοσ!Ρι. εἰς ΡΠ Π8 πιᾶπι, 131. ΡΓΡΕΠ ἐπὶ τὸ ϑυσιαςη- 
ριον ς8. ργαηηκτυηξ ἐπὶ τοῦ ϑυσιαςηριου 74) 257) 84) τοό,.134. ἢ2- 
θεῖ εδάξῃι πῶγρο Χ. ΠΙΣΓΡῸ εἰς τὸ ἀγιασῶ 1οϑ8. εἰ (“"ὶβεοδὲς 

μετ᾽ 

ΞΙΣ 7 υτ,ν'ς 



εἷ: ηυς. Απῃ. Ἐά. 

Ἐ : 1} Ο ἃ Ό Σ᾿ 
ΚῈ ᾧ. ΧΣΙτ. 

μοσχάριον ἐχ βοῶν ἃ ἕν, χαὶ κριὸς ἀμώμους δύο, Καὶ ἄῤτους ἀξύμους πεφυραμένους ἐν ἐλαίῳ, χαὶ 

λάγανα ἄζυμα χεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ" σεμίδαλιν ἐχ πυρῶν ποιήσεις αὐτά. 
ἐπὶ κανϑν ἕν' χαὶ «προσοίσεις αὐτὰ ἐπὶ τῷ χανῷ, χαὶ τὸ μοσχάριον, χαὶ τὰς δύο χριές. 

Καὶ ἐπιϑήσεις αὐτὰ 

Καὶ 
φ “ Ν Ν εἣΝ 9 ." . 9’; 2 ἈΝ Ἁ, ἤ ἰὲ Ρο ρ ΄ Ν ᾽΄ 5νΝ 

Ααρων χαι τῆς υἱους αὐτὸ προσάξεις ετὶ τας ϑύρας τῆς σχηνῆς τὸ νὼ; και λᾶσεις αὐτᾶς 

ἐν ὕδατι. Καὶ λαξὼν τὰς ςολᾶς, ἐνδύσεις ̓  Αδρῶν, τὸν ἀδελφόν σα, χαὶ τὸν χιτῶνα τὸν ποδήρη, 
χαὶ τὴν ἐπωμίδα, χαὶ τὸ λογεῖον' χαὶ συνάψεις αὐτῷ τὸ λογεῖον πρὸς τὴν ἐπωμίδα. Καὶ ἐπι--: 

ϑήσεις τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτᾶ, χαὶ ἐπιϑήσεις τὸ πέταλον τὸ ἁγίασμα ἐπὶ τὴν μί- 

τρῶν. 
δ ΄ 3 ΄ φρϑι ζά Ν 9 ρ Ὁ ΝΟ 2.Ν Ἂν Ν 49 "Ὁ ΄- 2 

Και λήψη τὰ ἐλαίου τ χρίσματος, χαί Ἐπί κε ἄυτο ἐπι τὴν χεφάληὴν αὐτϑ, χαι χρί- 

σεις αὐτόν. Καὶ τὰς υἱοὺς αὐτῷ προσάξεις, χαὶ ἐνδύσεις αὐτὸς χιτῶνας. Καὶ ζώσεις αὐτοὺς 

ταῖς ζώναις, χαὶ τεριϑήσεις αὐτοῖς τᾶς κιδάρεις" χαὶ ἔςαι αὐτοῖς ἱερατεία βοι “εἰς τὸν αἰῶγα" 

καὶ τελειώσεις ᾿Ααρῶν τὰς χεῖρας αὐτϑ, χαὶ τᾶς χεῖρας Τῶν υἱῶν αὐτῶ. Καὶ προσάξεις τὸν 

μόσχον ἐπὶ τὰς ϑύρας τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίου" χαὶ ἐπιϑήσουσιν ᾿Ααρῶν χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῇ τὰς 
χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τὸ μόσχου, ἔναντι Κυρίου, πταρὰ τὰς ϑύρας τῆς σχηγῆς τῷ μαρ- 

συρίου.) Καὶ σφάξεις τὸν μόσχον ἔναντι Κυρίου, πταρὰ τὰς ϑύρας τῆς σχηνῆς τῷ μαρτυρίου. 

Ἀτδδ. -.Ἅ 
αὐτοὺς 15] αυτοις (ἢς) 134. 
αἰαις. Ἅπῃ. Ἐά. 

εἰ (αμξήβεανε δῖαν. Οἴἶϊγοσ. Αππῇ. 1. δἰ φιθ. Αγπὶ. Ἑά. 

λα 59. ὥς] ὡς ὃς. κα Αἴη. 1 

ἦε. μοι αὐτάς] ερ. ἐμοι αὖ]. 82. αὐΐ. ιερ. μοι 
30, 75. (ερ. μοι αὐτοῖς (ἢ) 131. κα μοι 19, 53. λ αὐτούς τύ, 32. 
τοϑ, 118. Ὀομιρὶ. Οεογρ- λήψη δὲ] α 118. καὶ ληψη ς8, 72. 
Οορί. Οεοῖρ. φυβοϑαϊε γαίυγα, αιιδῇ ἀειτα Ἀιετῖς νοχ ὑπᾶ, 75. κα δὲ 

ΝΙΙ, Χὺ τ4,) τς, τό, 18, 2ς,) 30, 32) 53») 54» 55» 675) 64) 71) 73» 74» 
)) γ6, 77. 78, ὃς) τούς, 128, 129, 130, 131) 134. (ΠΙΡ]. ΑἸαά. 

Αἰεχ. (δι. Νὲς. Ογι. ΑἹ. 1. ς. δῖαν. Οἴζορ. Ασδῦ. 3. Αἴτη. 1ἱ. δ]}}- 
ἐκ β. ἕν] ἐν ἐκ β. ς8.. ἕνα εκ β. γ5. εκ β. ενα 

τό, γς, 131. βοῶν] - ἄμωμον υπςῖς ἱπείυδιπι ΑἸεχ. ἕν 
α ΠῚ, ςς. Οορι. μιδῦθεῖ ἴῃ Ἵομιδγδός, πγΐπογε ΑἸεχ. ἀμώμ.. δύο) 
δυο ἀμωμ. 11, τὸν 30, ξξ, 58, 71) 73) 755118) 129. (οχηρί. (γτγ. 
ΑΙ.1. ς. ϑίαν. Αστη. 1. αἰΐψυς. Αγῃ. Εά, 

Π. ἄρτ. οἰζύμ.} αρτον αζυμον και κολυρας, αζυμους (ς) 52. 
ἈΑγωδ. 1. 2. πεῖ (οάά. αἰΐαυ!. Απτῃ. ἘΔ. ὁ. κχολυρας αζυμες 

γηᾶτρο ([ς) 8ς, 120. {υργαίοσιρῆι α[18 πιδπιβ καὶ κολλυρας αζυμους 

131. πιφυραμίν.} τεριφυραμεν. 74. τοιφυραμένας γ2. τοεφυρ- 
μόνους ΟΔι. Νίς. ἐν ἐλ. 1314 ἐν Οατ. Νίς. ἐλαίῳ τ" -ἰλαίῳ 295] 
α δἰϊεσιῖσ. εἴ ιιδ 5 Ἰηϊεγλςεις 111. Οδοῦρ. διδδεῖ εὰ 1π ομιαγδέξ. π)}- 
ποῖ ΑἸεχ λάγανα} λαχανα γ4γ 134. Οορῖ. λαχᾶνον ξ9. 

ἀζυμα] κα 53. ςό. δίαν. Μοίᾳ. χεχρισμώα] αναχεχρισμενα, 53, 
ς6. ἐν α] αὶ 18, 25, 52) ς3) ς79 78. σεμίδαλ.} καὶ σεμιδαλ. 
ς4, )ς. Ατδῦ. τ. 2. 3. πυρῶν] ὥνρου Χ, 18, 8ς. Αταῦ. 3. Ατ- 
πλεηὶ (οὐ. αἰᾳυ!. Ατπτῃ. Ἐά. ὥς ἰπ τεχίι, (δὰ ρων Πιᾶγρο Ῥεΐπιδ τηᾶ- 
ῃυ, 1320. -Ἔ ,οιάαϊη Οεοτρ. αὐτ.-----αὐτὰ τ᾿ ἴῃ οοαι. 3] 
α Ροἤκεεπμιπι εἴ 4 ἢ15 ἰητεγδοεης 111,29. Βαρεῖ εΔ ἰῃ Ἄοἰμασδές. πηὶ- 

ποῖςὸ ΑἸεχ. αὐτά] ἐμά Αταῦ. 3. 
111. ἐπιϑύσ.} ϑησεις 10. αὐτὰ 15] αὐΐου (ἢς) γ4. αὐΐους 

ςό6. κΑπ. τ. δἰΐίᾳυε. Απη. ἘΔ. κανὲν ἵν) κανου ενα (ῆς) τό. 

γῶν κάνων ἐν ζ0. καὶ τροσοίσ.} καὶ προσποιήσεις 18. οἵσεις καὶ 
τροσοῖσ. ΑἸΙά. αὐετες εἰ αωΐεγες (ῃς) δῖαν. Οἴτος. αὐτὰ 45} 

ἡ ΐκτα δῖαν. Οἴἶτορ. ἐπὶ τῷ] ἐν τω ὃς. χαὶ τὸ μοσχ.} α καὶ 

5ιαν. Οἴτον. Οεοτρ. δύο} α 82. 
Ιν. Καὶ ᾿Ααρ.] “ἤατομεηι αμεηι δῖαν. Οἴἶτοσ. 

᾿ς. προσάξεις] τροόσφερεις 72. 

τὰς ϑυρ.] ἐπι τὸ Μυσιαςηριον ης. 

εἰ ἔς, ἐδ {ΡῈ Γ σι ΓΠΔΠῚ18 ὈΥ πη ΠΙργαίοσιρηί ρα, 131. ἔπι τὴν ϑυ- 

ρᾶν 105) 325) τοϑ, 118, (ΟΠΡΙ. Ατπι. ΑΙ. Εἀ. κπμίἊ 

γε: ὅ8ιαν. Οἴἶγορ. λέσεις) λουσῆς 757 τοῦ. ἐν ὑδ.} αἐν Ν1], 
)ς. Αγαι. τ. δΐαις Αγπὶ. Ἑά, 

ν. λαξὼν] μεριε Ἀτδὺ. 3. τας ςολὰς]) - τας 

αγιῶς 14.)1ζ5) 16, 2ξ, 32) 52) 54) 78, 131. (δῖ, Νὶς. δῖαν. Οἰἶγορ. 

Ἔ ἀγιαᾶς 77. 5ιαν. Μοίᾳ. Ππαρεὶ τὰς αγιας ἰδηζιιπὶ (γεσιγί!5. νος 5 

τας εττοῖδῃν ΡερετὶΣ) 57. ,“βοίανι Αταὺ. 3. 
ὦ λα, Αγταῦ. 1. 2 

(ὐφούνσ, 

ΕΝ 

υἱας} δυο υιες 

Ἔ τος δῖαν. Οἰΐγορ. ἐπὶ 

ἐπι τὰς ὥυσιας 14) 16, ς2, τ4. 

ἕν 4[1}14116. 

εαρία: Οεούς. 

γ 4 Ὗ Ν 

ἐνδυσ.} -Ἐ αὐτὰ υη- 

Ἔ ἡ] ])α»ᾳ» Αγὐαῦ, 3. 
ε] 

Ααρ.] τὸν Αχαρ. 14.) τὖ, 73, 77, 785) 131. 

οἷς ἱποϊυΐ. ΑἸοχ. εἰ ἱπεκες 

δἰαν. Οἴσορ. 

(δῖ. Νι:ς. 
᾿ : 

τὸν χ! τ. τὸν τοοδηρὴν (ομηρὶ. 

᾿ κ ,Ἶ ᾿ 7 ΡῚ Ω Ἁ 

κῶν ΤΟΥ χΧΙΤ. ΤΟΥ αοὸδ,] τον γε, . Ἀαὶ ΤΟν ΤοΟ. ζῶ, 5 44] 
-. ΄- τε 

ΓΠΔΓΡΟ ᾧ. καὶ τὸν τοῦ. του ἐπενουμοίτος 

ᾶΪ ,7 - Ἴ ᾿ Ὁ" “ - “» .“- »" »" δω 
Ω ζω Ι 20. ψ{ τοὺ ἐπενδυμαῖος λ 4.) τὸς -- »Ὲ) Ἂ “9 4.) ν "9 4 4, ͵ ͵ν" ͵ ὃ, 

121. (αἵ. Νίς. -Ἐ εαάξεπὶ τὺ Χ ἴῃ οἰιαγαξξ, πηϊπογε ΑἸεχ. -Ἐ χαι 
ὃ -“- -Π," ΡΞ »“Ω Ἑ ᾿ "Ὁ δή. (ΠεῸ) δ. Ν 

ΣῊΝ ΨΙ͂ 3" ΤῊ» ΤΎς ἐπρμεσος 12. κύβὺυ τον ν ς; Ττγς ἐπ ιισος 

8. εἰ ἐμπίεασι, οἱ ζωμογαϊία, εἰ εἰδατγὶνε Ἀταὺ. 3. δἰ ἐμπῖσα: ἐαΐανεξ 

Απῇ. τ. ἔπωμ. τ᾿ --ίπωμ. 25} κα αἰϊετυῖγ.. εἰ φυαν 1ϊ5 Ἰητειασεης 
53. τὸ λογ. τ᾿" --τὸ λογ. 2 2] κα αἰτεῖν. εἴ φυδ ΐ5 ἰμϊογίαςομς ΠῚ 

καὶ συνάψ.} κα καὶ δῖαν. Οἷἶτος. κα υἱγυπηαὰς ουπ) 44. ἴῃ σΟπιπηλτέ 
Αγδῦ. 1. 2. 3. αὐτῷ} α ς3,,82. αὖος, ξ4,) ς7, ΗΝ 75. τοῦ, 

2. 

11, 

131. (οπρὶ. ΑΙά. δι. Νιῖς. ἡ λογ. 25] α γι. α τὸ ς4. 

πρὺς τὴν] καὶ τὴν 129. εἴ ἔς ἴῃ κῶς (α Πιδῦσο ἀῃίίφυᾶ τδηι] προς, 

ΨΙ. 

ἐπιϑήσ., 15--- 
τὴν μίτρ. 15] 

αὐτου] 
καὶ ἰπ.5. ] κ καὶ 72. 

τὸ τίτ. τὸ αγ. ἐπὶ τὴν μῖτρ. .] 

τὸ ἀγίασμα 29] τὸ αγιον ς8, 73. 
ἐπὶ τὴν μίτρ.] κα 7ς. 

τὸ ἐλ.]} εκ τοῦ ελ. 22. αν. εχ οἷκο 

ἐπιχεεῖς} ἐπιχεης 1Ά1. δῖαν. 

αὐτὸ] α ς8. Θεοῦ. Αὐπιθηὶ Οοάά. αἰΐαι!. Ατην. Ἐπ. 
«ροσάξ.] καὶ προσαξ. 118. προσΊαξ. 72. αὐτοὺς] 

αὐτὲς-- -αὐτὰς ἴῃ ςοπι. 9] α δἰϊεγυῖτ. εἰ αι: ἢϊ5 Ἰητοῦς 
χιτῶν. τους χῇ. Χ, 18, ς3, 74, 76, 84, τού, 128, 

134. τοὺς ΤΏΔΓΡΟ τηδηῖ! δηΐαιια Ν]]. ἐπ ἱπάωσιοκέα ϑίδν. Μοίη. 

ΙΧ. αὐτὲς] αὶ 1. »ιεαίμηι ΔΑ ατοκὶς εἰ  μίογρε με Αγδ, τ. 2. 

ταῖς ζων.] τας ζωνας ς3» 75. ΠΊΔΓΡΟ ὁ. ταῖς ζωναις Δαρὼν ιὃ. 

ΤΉΔΓΡΟ ὃ. ζωνας Ααρων ὃς. -Ἐ Ααρὼν καὶ τοὺς νιους αὐῇᾳ γ2. Ληπγεηὶ 

Οὐοαά. αἰϊᾳι!, Ατην. ΕἘά. ἐν ζωνη Ααρων 32. -- [Ὁ χε “αγοπὶς οἰ 
Μιιονμα ἐγας Ἀπτα. τ. περιϑήσ.} ἐπιϑησ. 30, ὃς, 130. ϑἷαν. Μοίᾳ. 
αὐτοῖς 19] α 71- Οεογρ. αὐΐους 75, ὃς. τὸς. κιδ.} ,ᾳ τὰς 72. 
ἕςα!) 380 δῖαν. Οἴτορ. αὑτοῖς 29] α τοῦ. ἔς. αὖτ. ἱεβ. μ9:} 

ἜΓΜΗΙ μεΐδὶ ἐπ (ασεγάοίπωπ ΑΥΔΌ. τ. 4. ὀγμμὶ {(πφενοίοε ταδὶ ΑΥδθ. 3. 
ἐγ ἀμξε νείλΐ ἐπ (ακενδοίϊενε Ατπν. 1. αἰΐίαυο. Αγπν. Εά. ἑερα- 
τεία ] τεραὐευμα 19, το, ει8. μο.} ἐμοὶ ΝἾ], Χ, τ4, τό, τ8, 

10, 2ζ,) 30, 3) 54) τό, ς7, .8, ς9, 4, 71) 7 
Ιού, ΄τοϑ, 118, 120, 130, 131, 134. (ὐΟτ)ΡΪ. 
ΨΩ .Ἶ “ ᾽ " 

Αακρ. τᾶς χειρ. αὐτου 

ΨΙ. ἐπιϑήσ.} ἐπιϑ. καὶ 75. 2οηὲ Αταῦ. 4. 

ἐπιϑήσ. 29] α αἰϊεγυῖγ. εἰ φῃα 1ϊ5 Ἰπῖοιαςοπῖ ς 4. 
Ἔ με Οφογς. ἐπὶ τὴν κεφ. αὐτ. καὶ ἐπι3.} κα 7ς. 
-“Ἔ καὶ τὸ λογιον συνήμμενον τη ἐπωμιδι 53: 
α ἐπι. τοό. εἰ 2οπε Ατδὺ. 3. 

ἐπι τὴν μιτρ. τὸ τε. τὸ αγ- 30. 
128. 0. τὸ ἁγίον ΤηᾶΥρο ὃς. 

ΝΙ1. λήψη] ληψεῖι ς9. 
ἐἰδπε Αττὰ. τ. αἴὔαυε Αὐτλ. Ἑά. 

Οἴἶτορ. 

ΝΠ. 

α Ὅεογς. 

͵Άςεης 130. 

4.) 73. 7 Ὁ. 82) 84; ὃς, 

ΑἸά. Αἰεχ. (δῖ. Νῖς. 

χειρὰας Ααρ. ἰχῃζυτη ς8., Αυσ, Αα- 

ρων τὰς χειρ. ἴλη 10; Ιοϑ, 18. τὰς χεῖρ. Ααρ. ταπίυπι Ψ 1], 

Χ, 14, τς, τό, 18, 5ς, 29, 30, ς2, ς3, ζ4, τό, ς7, ς0, ὅ4, γι; γῖ, 
74). 755) 70, 775. 78, 84) ὃς, 1Ιοῦ, 128, 129, 130, 1319) 134. (ὑὐσμρ!. 

] "““᾿ 
»' ΛΔ; , 9. 

ΑἸά4. ΑἸεχ. ορῖ. 81:4ν. Ασπὶ. :. δἰϊίφιιθ, Αγηὶ Εά, χαὶ τὰς 
“ ο , ΡΞ ν 

χεῖρ. 2] κα τού. , καὶ 72. 
-- -» ᾿ “" γ 7 γ .“»».» ΩΥ ’ ΤΙ . μ δ .: “ 

ἊΣ: προσάξεις] Πσώσμεῶ; οἷαν. Οῆἤτορ. επὶ τὰς ἐμ ἢ εις 

Ο. “» ς . ς 

τὴν ὥυρ. 10. 118. Αυρ. Αὐπη. 1. αἰπαιε. Αγπη, Ἐά. αρέὲ ἔνε; δῖαν. 
ε ἄν ε ᾿ "᾿ 

Οἰἴτορ. οἱ υἱοι!})] κα οἱ 7ζ. αὐτῶν] α τοόδ. αὐτῷ Οἱ ὈΠ)Ρ[ὶ,ς 
του μόσχου] Ἔ χαὶ σφαΐεις αὐὖὖον ΔὉ δἰΐᾳ τηᾶπα (ῆς) τοῦ. 1] 

ἐγῶντιον 1ζ) 2ζ5) ς4) 73; “ἢ: Ὁ νῖ. ΝΙς. ἔναντι Κυρ. οἴχῃ ὠς 44. 

α Αἰοχ. Κυρ.] του ἴάυρ. Ὡς. τσαρὰ οὑπὶ 1[44.}] αὶ 8. Απῇ. Σ, 

αἴας, Ατπ). Κά. τὰς ϑύρ. ,“] τὴν ϑυραᾶν 1970 108. (ομρί. 

Αγ. 1. δἰναιιθ. Αὐπὶ. Ἑά, τῆς σγχην. 2] αὶ ἐν μᾶρτυρ.--- 
. τ ἥν αν ἃ Ξ » 

μιᾶρτυρβ. ἸΏ (ΟΠ, 1Σ] λα αἰτο Γ. οἵ αὐ 115 ἹΠΓΕΠ]ΔΟΘηΣ ς 1, ς 4. 71, τού, 

114. 

ΧΙ. Καὶ σφαξ. τὸν μύσχ.] κα 111. Βμαῦεῖ ἴῃ οδμαγαῦζ, γτϊηοῦθ 

ΑΙΪοχ. σφάξεις) σ Ῥα ζῆ 199. 1Ιοϑ. ἡπίεγβείας δῖαν. Οἰζνορ. ἐ- 



Ε δ 

ΚΕΦ. ΧΧΙΧ. 
12. Καὶ λήψη ἀπὸ τὰ αἵματος τ μόσχϑ, χαὶ ϑήσεις ἐπὶ τῶν χκεῥάτων τᾷ ϑυσιαςήρίου τῷ δαχτύλῳ 
13. σου" τὸ δὲ (λοιπὸν, πᾶν αἷμα ἐχχεεῖς παρὰ τὴν βάσιν τῇ ϑυσιαςηρίε. Καὶ λήψη τᾶν τὸ ςέχρ -- 

14: 

ἴ5. 

16. 

17 

Ο Δ Ο Σ. 

ΜΠ» ἈΝ ων ᾽ ἃς ς φ.χ. ῥῬΦ Ὰ, Ν ’ ἈΝ ς, ΑΚ. ξ΄ ϑ 23 5 95 .- 

τὸ ἐπὶ τῆς χοιλίας, χαὶ τὸν λοξὸν τῷ ἥπατος, χαὶ τοὺς δύο γεφρᾶς, χαὶ τὸ ςέαρ τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν, 
. » ΄ ΣΝ Ν ΄ ν. ἮΝ ΄ κὸ ΄ ΟΝ ΙΝ ΄ 

χαὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον. Τα ὁὲ χρέατα τῇ μόσχου, χαὶ τὸ δέρμα, χαὶ τὴν χόπρον 
ρ᾿ ἜΝ , ᾽ : “ ς 

χαταχαύσεις πυρὶ ἔξω τῆς πσαρεμξολης" ἁμαρτίας γάρ ἐςι. Καὶ τὸν χριὸν λήψη τὸν ἔνα, χαὶ 
3 7 ᾿ “ο ν“ ε εν 2 “. Ν, [ » . ΣΝ ἈΝ Ν ωἱ ,. “ 7 . 

ἐπιϑησδσιν Ααρων χαὶ οἱ υἱοί αὐτὰ τὰς χεῖρας αὕτων επι τὴν χεφᾶλην. τ ΧρΙδ, Και σφάξεις 

ἐς, 

ΠΕ 4} 
ΥΩ δὼ φὰς 

λέ ΤΣ 

αὐτὸν, χαὶ λαδὼν τὸ αἷμα προσχεεῖς πτρὸς τὸ ϑυσιαςήριον κύχλῳ. Καὶ τὸν χριὸν διχοτομήσεις ΧΡ χουν 
", ’΄ ςς [ων χ.» ΄ Ὰ, ΩΝ ’ Φ 9 ΄ ϑςΝ"“"- .χι 4 ͵ κατὰ μέλη" ᾿χαὶ πλυγεῖς τὰ ἐνδόσϑια, καὶ τὸς πόδας ὕδατι, χαὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὰ διχοτομήματα ̓  ὟΣ .-ἐ: 

οὐ ἰωὲ ΜΝ. » 7 ς Ν ᾿ ’ ε ΄ ἰοὐ ὔ 9 ἔ  τρξιῶμος 

σὺν τῇ χκεφαλῆ.( Καὶ ἀνοίσεις ὅλον τὸν χριὸν ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον, ὁλοχαύτωμα τῷ Κυρίῳ εἰς 
᾽ ἐν 3 δ Ἀ ΄ ΄΄, 2 “ σ΄. Ν , 2 Ν Ν Ν ΄ Νν 2 ΄ ὡ Ν 1} 
ὀσμὴν εὐωδίας" ϑυμίαμα Κυρίῳ ἐςί,,," Καὶ λήψῃ τὸν χριὸν τὸν δεύτερον, χαὶ ἐπιϑήσει ᾿Ααρὼν 

Ν ς ς: Ν ἰων Ν, ρΦ ε “ ΄, Ν. Ἃ, ᾿ ςΝ [ἰκὸ αν ὦ 

χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τῷ χριξ, Καὶ σφάξεις αὐτὸν, χαὶ λήψῃ 
-». Φ Φ “Ὁ 9 ϑή διάς, ἃς δὴ ἰφι 9 }ᾺἉ [ἐ ἝΝ ρο ἰο ᾿, ϑ "Ἐς »ν,» φ. 

τὰ αἵματος αὐτϑ, χαὶ ἐπιϑήσεις ἐπὶ τὸν λοδὸν τ ὠτὸς ᾿ΑαρωῶχΖτξ δεξιδ, χαὶ ἐπὶ τὸ ἄχρον τῆς 

δεξιὰς χειρὸς, χαὶ ἐπὶ τὸ ἄχρον τῇ “σοδὸς τὸ δεξιδ, Ἰκαὶ ἐπὶ τὰς λοξοὺς τῶν ὥτων τῶν υἱῶν αὖτε 
βῳῷ -“Φ.“ -ὠ«» “,ο-ι-ὡι,͵ν ρ ρῷ βΦ ρὸ ΟὟ - σι δῷ " ψῷ 

τῶν δεξιῶν, χαὶ ἐπὶ τὰ ἄχραᾳ τῶν χειρῶν αὐτῶν τῶν δεξιῶν, χαὶ ἐπὶ τὰ ἄχρα τῶν “ποδῶν αὐτῶν 

βεγβεῖσπι Ατδῦ. ι. ἅ. ἵναντι}) ἐναντιον 1]. 

10. 25. 64, 73ν 108, 118, 131. 

ΧΗ. ϑύσεις} ἐπιϑησεις Χ, 14) τό, 18, 2ς,) 33, (2), ζῳ) 57, 73) 
47. 789. 128, 111. ΑἸά, Αἰεχ. (δι. Νὶςς ϑησὺς τού. κηρε Οορι. 

δίαν. Δίοίᾳ. ἐπὶ) απο ς(. χιρατ.}) δυο κεράτ. Ογτ. ΑἹ. ἰ, 
μαυπῖε μήπιϑ, 392: τὸ δὲ λοιπὸν] α λοιπὸν ς8. εἴ γε ίφωννι ΑὙΤᾺ. Ἱ. 
αἰΐίφυς. Απῃ. Εἡ. τὰν) απᾶν :ςΞ- κ 2ζ), 53, 71, 72. Αἴδόχ. 
ἰχχεώ:] ἰχχίης τό, 2:.ν 131. ἐγχεεῖς (οηρ!. ον περ ΨὙΨ 

ΧΙΙΠ]. λεψ») ἐαβίεπ, Οεοτρ. σαν α (τεογ. τὰ γπα].} 

Ρταεπνι ἐπὶ Ὁ Χ εἴ ἰη ςπογλᾶ. τίποτε Αἰοχ. τὰ ἐπὶ τὰ ἥπαῖ. 
γε. Αἷοοῖ, ρας ῥεπιδ, 392. γιφροὺς)  «αϊρὶε συνῃ ἀπίςυϊο 
Ατπι. τ. αἰϊίψυς. Αππῇ. Εα. καὶ τὸ ςί. τὸ ἐπ᾽ αὐτ.} καὶ τὸ ς. τὸ 
υτ᾽ αὐ. τοό. -Ἐ ϑυμίιασεις 14, τό, 2ς, 32, ς3, 54. 73») 77» 78ν 131. 

(αι, Νίς. ὦ, τὸ ἐπ᾿ αὖὐτι Οεοῖς. Αππη. 1. κα οηνηὶδ Αγηιεηὶ Οοιά. 
αἰἰφυ!, Απη. Ἐέ. καὶ ἐπιϑησ.) καὶ ϑησ. 2ς. κα καὶ Αππ. 1. 

ΧΙΝ. Τὰ δὲ κρόα]χ} το δὲ χρέας γ6. το δὲ χρεα (ἤς) 74. τὰ 
δεχρία 11, 18, ςς, ς8, (9, 74. 75. 82) 84. ὃς, τού, 128, 130, 134. 
(ὐοπιρὶ. Αἰεχ. τα δὲ κεραΐα τς» τό, (4. ἔς, (τἀ ἔωρεῖ χερ. ἤιρτα- 
(κι ήμτυπι κρε ῥτϊπια πιβπυ, 131. τὰ μόσχ.}) -Ἐ καὶ τὸ ςεὰρ 18. 
ἡ. Οτοτς. δίρμα] ἰ αὐῇου 14, τό, 2ς, 32, ς2, ς4, 72, 73, 
77). 111. (ἰκῖ. Νὶς. Ατδῦ..1..2..3, Αἄσπη. τ. αἰϊΐᾳις. πη. Εὐ. ὦ 

εονπμά εἶκε Ἀταῦ. 1. ἃ. τὴν κύπρ.} τὸν χοπρ. 7... “Ἐ αὐτοῦ 140 
)6, 2ξ. 32, 52), ζῳ,. 57, 725 78, 77. (δῖ. Νὶς. Ατθ. 3. -Ἐ ἸΙάεπὶ 

(ἰδ Χ ἰπ εἰατβῶ. πιβοεε ΑἹοχ. χαϊακαύσ.) καταχαυσης τοῦ. 
δίδν: Οἴἶτγορ. .- εονιδαγεαί Αστῃ. 1. τυρὶ] τν πυρὶ 1οϑ. ΟομΡ!. 
α 4) 1ζγ τό, ἃς, 42, (4) ςς. ς7, 64, 7, 78. (δῖ, Νὶς, Οοοζε. 

Ἄχπι. 1. αΐᾳφυε. Απῃ. ΕΔ. (υρειίςτῖρι. ρεῖπιδ πιᾶπι 131. 5 ἀμαρ- 
τίας γάρ ἐς.) ἀμαρτια γαρ ἐςι 58, 71, ὃς, 118, 120. Οομρὶ. ϑδίαν. 
Οὔἶτος. ἀἁμαρτιὰς χαριν ἴδληξιιπι ς-8. φωομίαλε ἀρ γενετα 9 “ε]ϊε- 
ἡογμπ Αττὴ. 1. φμονίῶκ ἦος γενεγα ενώ “εἰ ον Αὐτηδαὶ (ρα. 

αἰϊφυ!. Απι. Ἐά. 

ΧΝ. Καὶ τὸν κριὸν] ατίφον ὑετο δαν. Οἴἶτορ. 

τὸν ἕνα ληψη ς8, 72. Απῃ. 1. δἴφυς. Απῃ. Εά. 
εν ἀγα συ πὶ Οεοεζ. 

τοῦ μαρτ.} α 14, τό, 

λήψη τὸν ἕνα}, 
᾿Ααρὼν] ργα- 

οἱ υἱοὶ} καὶ οἱ 7ς,) 131. Απῃ. 1. αἰϊίᾳυς. 
Ἀπη. ἘΔ. οἐ Πιρτγαίςῖρι. 9. αὐτώ») ΚΙ. διαν. Οἴτορ. Οευζζ. 
τὴν χιῷ.} τὴ χεφαλὴ ς0. τῷ Χριὰ] αὐὖον το. 

ΧΥῚ. σφαζξεις) σφαξης τοῦ. αὐτὸν} τὸν χριον ὟΠΙ, Χ, 1.4, 

15, 16, 18, 19, 25» 52) 54) 58, (9, 64, 72, 73» 745 77ν 78» 83) 80 
ὃς, τού, τοϑ, 158, 1310, 1319) 1324. Οοπρί. ΑΙά. ΑἸΙεχ. (δῖ. ΝΊς. 

ἉἈτγαῦ. τ. 2. τὸ αἷμα) Ἕ αὐου τῳ, τό, ἃς, 32, ζ2,) ς4, ςθ, 72, 

53, 77. 78. Γαῖ. Νὶς. Αιαῦ. ᾿. 2. σεογ. Αχγηι. 1. αἴψφυς. Αγηι. 

Ἑα. τὸ αἷμα προσχ.} τλᾶγρο ῥγίπιδ πιᾶπυ τροσχ. τὸ αἰμα 130. 
προσχεεῖς) προσχεὴῆς τό, 4ς, 131. ἐχχεεις 128. προσεχχεεῖς ΑἸά. 
χεῖς 72. τροχεεις ς8. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρας ρυπηα, 392. πρὸς] 
πιᾶγρο ἐπὶ ΠΥΊΏΣΑ πάη 120. ἐπὶ ἰπ ἴεχῖμ! 14. 16, Ὡς, ς2) 729 74᾽ 77» 

.8, 128, 111. (ὐοιπρὶ. ΑΙά, χύκλῳ] εἰ φκοά ( ἐπ εἰγομέμ εἶκε 

ταῦ. χ. 

ΧΧΙΙ. Καὶ τὸν χρ.] ατί είν τοσο ϑἷαν. Οἴἶζορ. 

χαι τὰ μέλη τό, 2ς, 30, ςός 71, 729 ιοό. ΑΙά, καΐχ τὰ μελη ς4. 
χαταὰ μερος ζἅ. μεληδὸν 32.Ὀ «Ὁ εἰ ακΐετει συγ: με Οορι. -Ἐ οἵ 

ων σις οἷὰς ΔιΙαῦ, 4. πλυνεῖς) ἰανα ΔτΙδῦ. 3. ἐνδόσϑ.) 

, κατὰ μέλη] 

“τὰ ἄχρα) , 71: 
, (80) ἀκρον ἴῃ ἴοχῖυ, 8ς: τὸ ἄκρον 72. 

ἐντοσϑ. Χ. (αι, Νὶς. «Ἑ αὐτοῦ 1.4... 16, 2ξς, 32) ς2, ζ4) ζ7,) 72) 77» 
131. (δι. Νίς. Ατθῦ. 1.2. 3. ἘΓ Ιἰάσπν Ὁ ΧΟ ἰπ εἰιατδέξ. πηῖπογ 

ΑΙεχ. πύδας} -Ἐ αὐτου ς2, 72. Αταῦ. τ. 2. 3. Απη. τ. αἰϊίαιις. 

Ατη. Ἑά. Οεογρ. ὕδατι) κ᾿ 29, ς9, 128. Αταῦ. 1.2. ἱπ σφεά 
δίαν. Οἴἶτορ. ἐπιϑυύσ.} ροπε ἄῶσς Αταῦ. 3. ἰπὶ] α Ατδῦ. ᾿. 2. 
δῖαν. Οἴτογ. τὰ διχοτ.) τα διχοτομηθε]α 32. »πιεπιότα Ἀταῦ. 

1.2.3. 1 αὐτὰ τς, 72. ΑΓ. τ. 2. κιφαλ.) Ἐ αὐτὰ 14, 1, 
τό, 2ς, 519) ζ4.). 57ν 72) 739) 77ν 131. (αἵ. Νὶς. Αγαῦ. τ. 2. Αγῃηι. τ. 

αἰΐᾳυςε. Ασπὶ. ΕἘά, “Ἔ ἴάοπὶ δ Χ ἴῃ οἰαγαέϊ. πιηοῦε ΑἸεχ. 

ΧΛΠΠ. Καὶ] « Ὗ1Ι. Οεοτς. ὅλον τὸν χρ.} τὸν χρ. ΘᾺ. Υ]], 

Χ, τά, τς) 16, 18,25,» 32) 53, 44. τό, ς7,) 49, 64, 73ν 77ν 78. 84) 8 ς, 
ιού, 128, 130, 131, 134. Αἰά. ΑἸἰεχ. (δε. Νίς. ὁλοκαύτωμα) 
ολοχαυτωμαΐα ς3, ςῳ 765 τού, 134. ΑΙά, τῷ] αἰ], Χ, 18, 30, 
ς3,) 54) ςς, ξ6, 72) 74 7ς, 76, 82, 8..,. ὃς, τού, 134. Οοπιρὶ. τῷ 
Κυρ.) ας2. 2 ὅ8ϊαν. Οἰΐἕτορ. Κυρ. τ᾿ -τΈυρ. 23] 4 αἰιεγυτγ. 
εἴ 4υΖ ᾿ἴ5 ἱπιοιζασοπὶ ς4. Οδι. Νὶς. Κυρίῳ 151 Ργαξπιτς ἐςὶ 75. 
Ἔ ἐξ» 14) 16, 25, 57» 77, 73. Οεοῦζ. Απη. 1. αἰΐφυς. Απη. Εἀ, 

εἰς ὁσμ.} οσμὴ 72. κεἰς 48. ϑυμ. Κυρ. ἐς.}. α ς2. ϑυ- 
μίαμα) ϑνσιασμαι ΝἼΙ, Χ, 14. τς» τό, 18, 25») 29, 30) ςς, τό, ς7, 

64, 71, 73) 73» 74) 76» 70» 77. 83, 84) ὃς, τού, 118, 128, 120, 
130, 131, 134. (οπιρμί. Αἰά. ΑἸοχ. δ᾽αν. ὥς ρηπιο, (εὰ ϑυμιαμα 
πθης εχ ςοττ. 1. Κυρίῳ 2] Κυριου γς, ὃς. ενωπτιον Κυριω 30. 
τῷ Κυρίῳ Αἴεχ. ἐς} ἐξαι 1. 

ΧΙΧ. Καὶ λήψη] Βυὶς «οπιπια ργσοπιιεῖς εχ τερεῖϊτο σοπγπιᾶ 1 3, 
οὐ) ις δὰ βπεαι (δ) υπρὶς Ἰηιρον ἐπ ἀοοοαμ βίαι, Αταῦ. 2. Βυὶς ςοπ)- 
πιδῖὶ ργεπιτὶς οχ σοπιγηϊδῖδ ρας οἰςητίλ, ὈΪ5 10 ΠἸοοῖ (ςτρία, Αγδῦ. . 
οἱ ν!0}} κα ὁ) 7ζ-. 
(αι. Νὶς. δῖιδν. Θεοῖς. 

ΧΧ. σφαξ ις} σφαξης τοῦ. 
Ι. ἃ. Απῇ. 1. δἰΐαυς. Απῃ. Ἑὰ. τὰ αἰμ.} « ψαπγεῖπε δῖαν. 

Μοίᾳ. καὶ ἐπι3.] α χαὶ ϑίαν. Οἴἶτος. λοδον] ,.Μυ»πρεἰαιοα 

ϑίδν, Μοίᾳ. τοῦ διξ. κι᾿ --τοὺ δεζ. 25} α αἰτεγιῖγα εἴ 4υδ 1ϊ5 Ἰη- 
τετ]ςοηῖ ς4. Α(ΔὉ. τ. 2. τὰ δεξιὰ 15} τὸν δεζιον 1.8. , ς8, γ2. 
Ἱ ορ ιρεν ἰοόμνε ἀεχίγιε ἀνε ίονωπι ἐς Αὐτηεηὶ Οοάά. αἰϊφυὶ. 
Ἀπη. Εα. καὶ ἐπὶ τ5--καὶ ἐπὶ 29] κα αἰϊετιῖγα εἰ φυα 115 Ἰηϊοτ]α- 
ςεπὶ 72. ΑΥΔΌ. 1. 2. καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρ. τ5-----χαὶ ἐπὶ τὸ ἄκρ. 25] 
α Αἰϊεγυῖ γα εἰ αυα ἰὶς ἱηϊεήασεης Οοιηρὶ. τὸ ἄκρον 1, 2] ἴῃ 
υπη. ρΡίυγα!: Αἰτηειὶ (οάά. αἰϊφι!. Αὐτῃ. Ἑά. τῆς διξ. χειρ.] τὴς 

Χ. τ. δι ΝΠ], Χ, τ4. τςν τό, 18, 4΄ς, 30, 32, 43, ς 4) ς6, ς7, 9, 64, 

.,39) 77. 78, ὃς, τοϑ, 118, 128, 131. Α]ά, Αἰεχ. δῖ. Νίς. 8᾽αν. τῆς 

Χ. αὐτου τῆς δ. 74.) 75. 84. 134- ΟεοΙρ. Απῃ. 1. αἴᾳυς. Απῃ. Εά. 
του ποδὸς αντου του δεζικε τοῦ. τὰ ποδὸς τὰ δὲεζ.} τῆς χέιρος αυ- 

του τῆς διζιας τοῦ. ποδὸς) -Ξ αντου ςβ8, 74) 7ς) γ6, 84, 134. 
Οεοῖζ. Απῃ. 1. αἱϊΐᾳφιε. Απῃ. Εά. δεζις 25} ρΡοΐξ δῆς νοξεσιὶ 
Δοργενιδῖς ἐχρηπιὶ γε 4ι, ἧς, χαὶ ἐπὶ τῶν νιων αὐτου ομοιως 7ξ. 
τὰς λοβοὺς] τὸν λοξον 724. δ,εκίγο: ἰοδος Αττω. 1. αἰϊΐᾳφιθ. Αστῃ. Ἐά. 
τῶν ὥτων) τον ὠτὸς 72. κα (49) 8ς. ροηΐς ροίξ αὐτοῦ 3ο. ροιϊε 
ρΡοΐξ υἱῶν ((ς) 130. τῶν υἱῶν} αὶ ςς. ατῶν Αἰ4ά.. αὐτῇ 2] 
ἀντὼν ξςξ, 72. τῶν δεζ. τ} του δεξιου 72. τῶν δεζ. καὶ ἐπὶ 

τὰ ἄκρα 13] των ἀκρων 30. ἔς πιᾶγρο, [ςἀ τὸν 
τῶν χειρ. αὐτ. τῶν δεζ.) 

4Ε 

αὐτῶν) κα 145) 16, ας, 53, 54» 67» 73ν 77, 78, 130. ““΄ 

--- 

ΠῊῊ 

ΞΕ πῖεα 
γι Χ λυτὴν 

ν 4 

νι, 

ν΄ 

Ἶ ,.,ταῶῶρ, 1. 

τ, 
ἃ Δεη δὶ ζ.' «0 

“Δ’θ 

. ͵ 2: 

αὐτὸν} τον κριον 8, 72. Αγαν. 7,7. 



Ἑ ΘΕ 

Τῶν δεξιῶν. 

Ο ΔΟΟ Σ. 

" ξΦ. ΧΧΙΧ, 

Καὶ λήψῃ ἀχὸ 18 αἴματος τοῦ ἀχὸ τῷ ϑνσιαςηρίου, χαὶ ἀπὸ τῷ ἐλαίου τῆς χρί- δὲ 

σεῶς, χαὶ ῥανεῖς ἐπὶ ᾿Ααρῶν χαὴ ἐπὶ τὴν ςΟΧῊΥ αὐτϑ, χαὶ ἐπὶ τς υἱὸς αὐτοῦ χαὶ ἐπὶ τὰς ςόλὰφ 

τῶν υἱῶν αὐτὰ βετ' αὐτ8δ' χαὶ ἁγιάσϑήσεται, ἀὐτὸξ χαὶ ἡ ςολὴ ϑὐτξ, χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῷ χαὶ αἱ 

ξολαὶ τῶν υἱῶν αὐτῇ μεν αὐτθ" τὸ δὲ αἷ μὰ τϑ ἅριοῦ ροσχεεῖς δρὸς τὸ δυσί κρη ον. χύχλω. 

Καὶ λήψη ἀπὸ τῷ χριβ τὸ ςέχρ δύτο, καὶ τϑ φέαρ 7ὃ χαταχαλύπ)ον ἑὴν χοιλίάν, χὰ! Τὸν λοξὸν 

τϑ8 ἥπα]ος; χαὶ τὰς δύο γεφρᾶς, χαὶ τὸ σέαρ Τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν; χϑὶ τὸν βϑαχίονα, Σὸν δεζιόνν ἔς! γαρ 

τελείωσις αὕτη. 

ἐεϑειμένων ἔ ἐγαντί Κυρίου. 
ῥᾶς Τῶν υἱῶν αὐτϑ" καὶ ἀφοριεῖς ἀὐτὰ ἀφόῤισμα ἔγαγτι Κυρίου. 

Καὶ ἄρτον ἕνα ἐξ ἐλαίου, καὶ λάγανον ἐν ἀπὸ τῷ χάνξ τῶν ἀζύμων. τῶν ὥρο- 
Καὶ ἐπιϑήσεις τὸ ξάντα ἐπὶ τὰς χεῖρας ᾿Αϑρῶν, χαὶ ἐπὶ ΩΣ χεῖο 

Καὶ λήψη αὐτὰ ἐχ τῶν χει- 

δὰ αὐτῶν, χαὶ ἀνοίσεις ἐπὶ τὸ ϑυσικρήῤιον Ἰῆς ὁλοχαυτώσεως εἰς ὑσμὴν εὐωδίας ἔγαγτι Κυρίου" 

κάρπωμά ἐς! Κυρίῳ. 

ἀφοριεῖς ἀὐτὸ ἀφόρισμα ἔγαντὶ Κυρΐα, καὶ ἔφα! σϑ! ἐν μερίδι. 

Καὶ λήψη τὸ φηϑύνιον ἀπὸ τῷ χριθ Ἑῆς Τελέιώσεως, ὁ ἐξὶν ̓ Ααρών" χαὶ 
ΚΑὶ ἁγιάσεις, τὸ φηνύγνιον ἀφό- 

ρισμα, Χαὶ τὸν βεαχίονα τϑ ἀφαιρέμαἷος, ὃς ἀφώύῤριφαι χαὶ ὃς ἀφήρηται ἀπὸ τὸ 0 τῆς τολειώ- 
σεως ἀπὸ τῇ ᾿Ααρῶν, καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν αὑτοῦ. Καὶ ἔξαι ᾿Λαρων χοὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῇ γόμιμον 

4.» Ἂ, ρὸ ες: 5» ,΄ » ᾿Ὶ ϑ. » 

αἰώνιον παρὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ" ἔς! γὰρ ἀφόρισμα τᾶτο" χαὶ ἀφαίρεμα ἕςαι παρὸ τῶν υἱῶν σ- 

ῆς ἴπ τοχίυ, ὥχὶ τηᾶτρὸ ττ αι. ὃς. 
τὰ ἄκρα 29] τοῦ ἀκρου ὃς. τῶν 

τῶν τσοδὼν} τοὺ πόδος γα; 8ζ; 
καὶ τῶν τ. 71. τῶν δεζ. υἱι.} τὰ δεξζια 

72, ὃς, τ20.. -Ἔχαι προσχεεῖς τὸ αἰμα ἐπὶ το ϑυσιαςῆριον κυχλω ςϑ8, 
128. Αττη. :. αἰΐσυς. Αἰτῃ. Εὰ, ἢέ πιᾶῦρο ὃς. -Ἐ εδάεπι, πη φιοά 
μλθελὶ ἐπιχεεῖς, 72. -ἐ εἰ ἐῆυπάει (ἀπρπίπενι (περεν αἱίατε ΑΥδῦ. τ. 2. 

ΧΧῚ. απὸ τὲ τ᾿ --αἀπὸ τὰ 4] α αἰξειπείτα εἰ 41:85 ἰΐς ἱπεο)δσοηῖ 
110. τΞ ἀπὸ] τοῦ ἐπανὼ κ1, 6. α ΠῚ, ΝΊ], Χ, 18; το; 52, 72, 

82, τού, 1οϑ, 118, 128, 134. ΑΙά4, (ες. ἈΠς. γέ. Ἀ]. ἱ,, ραζϊς ρυϊπιὰ, 
8392: ἵΠΔΓΡῸ ἐπὶ ἈΠΠη]114 τπάπι, ὟΠ|. ΓΠΆΓΡῸ ἐπὶ του Χ. εἶι τοῦ ἰῇ 
Ἰόχῦι 74) 759 7790 84. ΑΥδῦ. τσ. 2 διαῦεῖ δάσια ἴῃ οἰαγδξξ. τηϊποῖβ 

ΑΙἴεχ. τὸ ϑυσιαςηρ. ] τοῦ ϑυσιας (Πς) 32. ἃ τῇ Οοπιρί. ῥα- 

νε} 6] ραλιεις 71: “Ἔ ἐπὶ τὸ ϑυσιαρηριον και 30. -ᾧ ἡϊμά Αἰδϑ. 4. 
ἐπὶ ἍἌαρ.} ἐ ἐπὶ τὸν ᾿Άαρ. Οου!ρὶ. ὁ ἐπὶ Οδόῖρ. καὶ ἐπὶ τ" ---καὶ 

ἐπὶ 2) κα Ρεῖοτα εἰ 4υε ἢ] ἱπιετηαςεηῖ 111. ἰμθεῖ ἐδ ἰῇ ςὨλγδΣ, πΣ- 
πότε ΑἸἰσχ. ἐπὶ τὴν ςὉλ.} κα ἐπὶ το, 75, τοϑ, τ18. ἕο. καὶ 
ῥχὶ 2" καὶ ἐπὶ 3] α αἰϊοσυῖχα εἰ ιῶ 5 ἰηξεζδοεης Ὀ δὲ. ΝΙ . 

παὶ 4.1. 734. ἐπὶ τὲς υἱοὺς αὐτῷ καὶ ἐπὶ τὰς ςολ.} κα 71. κα ἐπὶ 
Ὡϊπηηπε Οεογῷ. τῶν υἱῶν αὐτοῦ 13] αὐτῶν 7) 77. αὐΐων τῶν 
νιων αὐτου (ἢ) γ4ᾳ4. ἐδδίκο β]έονωπε εὐμς (ῃς) ϑίαν. Οἷἶνορ. Ἐχ ἀπα- 
δυς ἰοζἸοΐρυ5. ἴἃ ςοηῆαιϊβ, αἰζετα ἵττερῆς εκ ἡτάγρίηδ. μετ᾽ 
αὖτ. τ" ---- μετ αὖτ. 251 . αἰϊετιιῖτα εἴ αὐ ἢ5 Ἰηϊεσδούπε ς2, τοῦ. 
ὑεῖ ι αὐτοῦ τ᾿ ΙΝ ἀ 18, τῷ, 71) 1οϑ, 118. γχαὶ ἡ ςολὴ αὐτῷ} κα ς3. 
αὐτὰ τ" --αὐτ 65} α ροῆτεπιυτι εἴ 405: ἢΐΞ ἱπτεγ)σεηῖ Π, «ἡ». ἴα- 
δεῖ ἐδ ἰῃ σδασγδές. πυΐηοσε ΑἸεχ, οἱ υἱσ.} α οἱ ὃς. ΚΑϊὰ; καὶ 

. ἱκὶ ζολ. τῶν υἱῶν αὐτῷ} , 3. τὸ δὲ αἵμὰ] καὶ τὸ αιμα 73. 
ἌἌστη. :. απϊαυό. Αγαϊ. Ἐὰ. α πξε συηὶ 44. ςΒ. τΈ πριὸ--τοῦ 
ἈΡΙΞ ἴῃ σοπι, 22] α αἰϊεπιιτ, εἰ αιτς ἦ5 ἱπιεήαξεπς 83. τωρροσίχεεῖς} 

5 προσχεεῖς 74, 76. τροχεεις 2) 53. τρὺς τὸ] ἐπὶ ΤῸ ς2, 7: 

ἡ, 71. 77» 82. 
ΧΧΊ]. ἀπὸ} ἃ Ἄγ. τ. 2. χρι5] - ἰἥδας Αὐτὴ. τ. δἱδαιδ. 

Ἅπη. Εα. τὸ ςέ. αὐτῇ] {αρταίοτιρι. καὶ τὴν κερχὸν ὑγῖτπὰ τλῦὰ 
132. ΤΟΔΙΡῸ ΠΑΌεῖ ἐσάεῖῃ 8 τῳ το τεαρ χᾶιϊ τὴν χερχὸν ἄντου ἷπ ἴοχ- 

Ὧι γ2, 128. ΑΥᾺΡ. 1. 2. αὐτῷ Οἴοα. Ἅτπι. 1. δῇϊ]ας. Ἄττῃ. Ἐά, 
τὸ είχρ 3} , Ὅεογρ. χαταχαλύη7ον) καλυπῆον ς2, ς3, ζ6. ἐξ 
Ἐς γήτγηο, (ὦ Ἰηΐος αλ (πριαςρῖ. τάκα, ςὃ." τὴν χοιλ.} καὶ τὴν 
κοιλ. 8. Ὁ αὐτόὸῦ ἌΪΜ4. ϑδ.-ν. καὶ τὸ γέαρ 4] ὦ ἀάέρις “Ἀτ- 

τηξοὶ ( οὐὰ, Δηπϊ!. Ασῃ. Ἐπ. τὸ ἐπ᾿ αὐτ.} εἰ ὑπ᾽ αυοά ἐγᾶῖ ὑΐηις 

τῆς χειρος αὐτῶν τὴς δεξιας 72. 
τῶν τοδὼν αὖτ. των δεξ. τό. 
ἄκρων 30οθ. τὸ ἄχρον 72) 130. 
10. τῶν χείρων 16. 

Ῥτείβιγη ἐγ ὶς, οαἴζηιο ἐξβηχεγσης ἐπ᾿ Ἑαποτὸς νδεςλπὶ, χὸ ὑπ᾽ αὐὖξζ. 

Χ, τό, τῇ, γς, 134. ΑΙά. γε. ΑἹ, ὁ, βαῦῖς ρυτηα, 3292. αὶ Ἀγώδῆὶ 
Ὁοὐά, αἴταυϊ. ᾿Ατίῃ, Ἐπ, 

τᾷ. ὑἱπτὶὸ Ἰηςυ άπ ἈΠΕ. 

ΧΧΠΙ, ἄδτον ἕγὰ ἐξ ἐλ. ] Α ἕνὰ Ο(ὐρι. εἷε 7 πῆηέ ὙΠ) οἷτο 

᾿ 'ν» ε μ - - " - ὦ 

ΑΥ̓ΔΌ. ἐς Ἐλ.} Δυργαίςεῖρε ῥῆιτια πυαπυῖς κὰν κολλυρὰν σρτου 
ΓἾ, δώ χολλο 

ελαὶμ {τᾶν ς8, 

ἔξι γὰρ ϑελ. αὐτὴ} ἐθ γὰρ τελ, ἀρῖι 

τυραν ἴῆς, δὰ τηλγρὸ ἐαάδηη τρληυ χολλὲρ ιδα) αὐτου ἐξ 

ἔς, πηι σφυρὰ Ἠρθεαὶ κολλυρὰν, 72. 

7 εἢ οἶτξο ὩΠΩ͂ΝΣ ἈῺΡ. ᾿ς » 

στη. Εάὰ. 

εἰ φὲαειη αν εἷς 

Ῥ απἥπέ εἰ ἢ δε ξὸ φῇ σά ρα 

Ἔα οἦδο ἐοη ρεγα σι ἌΤΠι. 1 

εἰ γἱ αοεμ αν τρεαα 
, 15: τ ω ἢ « » Ἁ ἐξ 

ΔΙ ΠΟ Ὲ6. χὰγ. ἕν ἐἐπὺ τῇ κ. 

᾿ ριεῖς} ἀφόβίσεις Αἱὰά. 

τῶν 1.}] αἷὸ τῶν 1. 

φῶν ἀξ.) κα ἣν ς:9. τό. Οορῖ. 
ἐπγνῖ ἐπΐο φιοά οἹ ἰὰ σαη ἶγο Ατδῦ. 3. 

ἀϊηυςε. Αὐη. Κά. τῶν φροοεϑ.} τῶν ἰσροτεδομένων (ἢς) τού. 

των δροιϑεμενων γ1. ῥοβιο Αταῦ. 3. -Ἐ εἰ βοπε ἐμά ΑτΌ. τ. 2. 

ΧΧΙΝ. Καὶ τ"--καὶ 25} κ αἰϊογζγ. δὲ ας [15 ἱπέετίαςεης 14, τό. 

α ἐδάεπι, ςὰ βαθεῖ τοδέσο ρεϊπᾶ πῶπο, 131. τὰ ὦ ἀκ} , τὰ 
ις, 5,1. ἀκε ομάϊα Οεοῖς. Αὐηι. 1. αἰὔααθ. Αεπὶ. Ἐά. καὶ » 
- καὶ 351 ν αἰζόγυισ. δὲ 4055 ἐδ Ἰωκογάαδης δίαν. Θῆτον. ἐπὶ τὰς 
χεῖρ. 2.7 κα 7ι’ε 196. α τὰς χεῖρ. 14) 16, 131. καὶ ἀφ.5.} καὶ 

ἀφοριδέι 8. κ λαὶ 75,2 λ δα ζυτὴ (44. διάν, Οἰξίορ. 

ἀνέονς Χι 14γ 1ξ 16, τ8, ἃς, 20, ζ2, 3, 44; 44, ς6, ςγ, (9, 78, 77, 
ἴω8, 120, 139, 131. ΑἸ4. Αἰεκ. (Ὧ:. Νὶς. ἢς τρᾶγρο ὃς. εἰφόγ 
ρισμα} ἀφοριόμον 18. 
α αἰϊεγαίγα δὲ 4828 ἰ8 ἰηϊεηαςδηῖ 1:σό. 
τὰ τανα ἐπι τας χεῖρας ἄφρων ὅᾳ. Αἰά. 

:ς. 

ΧΧΥ. λήψη) δὲξε τ9, )5ς. δεξὴ 11, Χ, 14, τς. 16, 18,.ε.ὁ, 

30, 32) (2) ξ4) 57, 48, 49, 64, γ48, 73. 74) 76, 77, 78, ὁ 8ς, 108, 
ἐϊ8, 128, 139, 1310 134: ΑἸά, Αἰεκ, ὥὧσε. Νίς. δου. - αὐτὰ 
ἐκ Τῶν χεῖρ. αὐτ.} ααὐτὰ ἈΙΠΉ. 1. Δ᾽ φις, τ. Βά, ὀρῶπία 214 

ἐπ παλίδε: «αζοα!ε Οποτρ. ἀνοίσεις) ἄνήσεις ΑἸά. -Ὁ αὐτὰ 

ΑἹέκ. ἈΠΕ5. 1. 2. Οδοῖς. τὴς ὁλοιάν].) τῆς φλοκχοπωσ,. “ᾧ. 
ἀοϊοσαινδθαα ΑΥΆΒ. τ. 2. ἔναντι} ἐνανθιον δ:ι καρ. ἐς. ἔν ς.} 

κα 29, 72. καβῤπ. Κυῤ. εςὶ 1:28. Σχαλιιτιδϊ φήον 4" (ἐοτᾷ. Δία, τ. 

ἀἰίφυς. Απὸ. 4, καρηωμά) ἢ 4) Θά (ωρὲν μὰν {ὠμῤρεαἰσ ἤρατο ὁλο 
τέεεπε ἤναι, 0 ἐδῥετέτια" ολϑκάῤπωμαν 2)... δυδῆ δε ῷορι, 4. ελίλι 

Ἅ5. ες ἃ. Φ ὀνεᾶ ΑῸΡ. ς. ὀδῥνίο διαν, ἈΠ. Κυρίῳ) Κυ- 

ριὸν )ς. 
ΧΧΥῚ, ρηϑύνιον] ϑυσιαζηριον 19. ςηϑηνιον ς9, τοῦ. Ὑπεοίο- 

τὸς, ἢ, ἀξζῴ. κριῷ] - πε τίη. τ. ἀππθ. Αὐπ. ΒΦ.  κρο- 
διὐγὸ ἀφόριό μα} αὐτὼ ἀφόρισμα 18. δίαν. 

Θῆγοδ. τὸ ἀφοριόμα 22. ἐἰλρα ἐπ Ἱέραγαιομε Αυς. κά ἐπ ἢ βα- 
τἀ ονδα Ἄταν. τ. ἀπ απὸ. Απῃ, Βά, ἔρά!]) εδὸ 8ῖαν. Οἴἶτοσ. στον. 

σο.} κα ς4. 
ΧΧΥῚΙ, ὠφύρισμα} ἀφορισμος Χ. 

Ἄται. 1. δἰ συθ. Αττη. ἘΔ. 

ἐηξετ ϑιθηϊ ΔΉ 3ν πη Ν 31 ϑἰαν. Μοΐα. ἀ{ε 
καὶ} -Ἔ Μ|ιας Αὔὰ. Ζ- 

Ἔ ελάεηΣ, οἷα «υοά , τὰ, 

Ἁ 5. ἐπ “ραάτσιζοποι 

ὃς τ΄ --ὃς 45] κα αἰϊεύνιιτ. εἰ υς ἰδ 

ταζου) ες 132. ὃς 150] ο 72. ωὲ 5.3.  Αὠφώρις.] αφορις. 
3, τοῦ. ὃς 4} ὡς (1. αὐχὸ τῶν} α ἀπὸ Ατιη. ε. 

ΧΧΥΠΠ. Καὶ ἔς. ̓ Δαρ. καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτ.Ἶ κα. ζ:. ἔγαιἾ οβο 

διἰᾶν. Οδτόξ. νόμιμ.} βιετηϊτεαπι ἐπ Οεδη. ̓Ἄη. σ. ταρὰ 

λ παρὰ γ4. τῶν υἱῶν 1.] τοῖς νιοῖις 84. 
Ἰσρ. τ᾿ -οῚσρ. 27] κα δἰβογθες, ἐς 4. ἴίε ἱπεεήδσεηῖ ς3. ἔςι γα} 
ἐς σαὶ γαρ᾽ γἴς 84, 198. οἶφό ἼΩΝ μο τ. χαὶ δἰφανρε κα αφαχιρεκα τ. 

χα ἀφορισμὰ ΝἾΊΙ, Χ, τα, τς, τό, 1 18, 2 ς, 2, 30, 325) (49 τύ, ς᾽9 ὅς, 

3) 74, 7. 77». 78) 83, 84, ὃς, τού, τοϑ, 128, 120, τ10, Σ321,), εἴ. 

(οὴὐϊρὲ. ΑΙά, (αι. Νὶς. δῖΆἈαν. Θεδῖνσ. Ατίη. ἱ. εἰἥδσυθ. Αὐήν. Εά. 

αφορισικα τ. καὶ ἀφόρισμα ζ2, 72. ἀφαιϊρεμῶ τ. καὶ ἀφαϊρεμᾶ ἉἈϊςεκχ. 

αφαιρεβοὰ τ. καὶ ἀφαιρεμια" τύπος ((ς) ζ9. ῥγάιηιτυῃς “ὦ; Αὐδνξηῖ 

( οὐά. «αἰται!;. Ἄγζζῃ, Ἑα, ἀτὸ τῶν] χαι απὸ τῶν Χ, τ, τὸ, 108. χ ἢ 

227. 

αὐτὰ] ᾿ς, ργν-. 

ἐν ΔΑ. .) -««κ, 

ἔναντι Ἀέυρ. “»-εξΐναντι Κῶυρ. δ (ΟΠ). 2:} 0 ΑΝ τοῖς 

Ἰκυρίου] “ καὶ ἐπιϑυσεις ἡ λιν “ 

γ. 



βαφ. 

ἐφ Ε ῶ 
πε. ΧΧΙΧ. 

20. ραὴλ ἀπὸ τῶν ϑυμάτων τῶν σω]ηρίων τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἀφαίρεμα Κυρίῳ. Καὶ ἡ ςολὴ τῇ ἁγία, 
ἥ ἐφιν ᾿Ααρὼν, ἕςαι τοῖς υἱοῖς αὐτῷ μετ᾽ αὐτὸν, χρισθῆναι αὐτὰς ἐν αὐτοῖς, χαὶ τελειῶσαι τὰς 
χεῖρας αὐτῶν. 

Δ Οο Σ. 

ε »Ἡ" ςὲ,,» 3 φΖ΄ 9 μ,ες ΝΑ ε 3 9 3 ρῸ ϑ ρῸ ς Ὁ ϑ “Ὁ 4, 9 

Επὶὰ ἡμέρας ἐνδύσεται αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ὁ ἄντ᾽ αὐτϑ ἐχ τῶν υἱῶν αὖτ, ὃς εἰσε-- 

λούσεται εἰς τὴν σχηνὴν τ μαρτυρίου λειτουργεῖν ἐν τοῖς ἀγίοις. Καὶ τὸν χριὸν τῆς τελειώσεως 

λήψη, χαὶ ἑψήσεις τὰ χρέω ὃν τόπῳ ἁγίῳ. Καὶ ἔδονται ᾿Ααρὼν χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτὰ τα χρέα τοῦ 
χριδ, χαὶ τοὺς ἄρτους τοὺς ὃν τῷ χανῷ “σαρὰ τὰς ϑύρᾶς τὴς σχηνῆς τῷ μαρτυρίου. ἜἜδονται 

αὐτὰ ἐν οἷς ἡχιάσϑησαν ἐν αὐτοῖς τελειῶσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν ἁγιάσοι αὐτάς καὶ ἀλλογενὴς 
ἐκ ἔδεται π᾿ αὐτῶν ἔςφι γὰρ ἅγια. ᾿Ἐὰν δὲ χαταλειφϑὴ ἀπὸ τῶν χρεῶν τῆς θυσίας τῆς τε- 

λειώσεως χαὶ τῶν ἄρτων ἕως πρωϊ, καταχαύσεις τὰ λοιπὰ πσυρί' ὃ βρωθήσεται" ἁγίασμα γάρ 

ἐςι, Καὶ ποιήσεις ᾿Ααρὼν κοιὴ τοῖς υἱοῖς 
ἡμέρας τελειώσεις τὰς χεῖρας αὐτῶν. 

33 »οὉ. Ὁ ᾿ ΄ φ 3 4 ε Ἂς αὐτῷ τω χατὰ “πάν]α ὅσα ἐνετειλάμην σοι" ἑπ]ὰ 
Καὶ τὸ μοσχάριον τῆς ἁμαρτίας ποιήσεις τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

καϑαρισμδ' καὶ χαϑαριῖς τὸ ϑυσιαςήριον ἐν τῷ ἁγιάζειν σε ἐπ᾿ αὐτῷ" χαὶ χρίσεις αὐτὸ ὡςς 
ὡγιάσα: αὐτό. Ἕκ]ὰ ἡμέρας χαϑαριοῖς τὸ ϑυσιαςήριον, χαὶ ὡγιάσεις αὐτό" χαὶ ἕςαι τὸ ϑυ- 
σιαςήριον, ἅγιον τῇ ὠγίου" πᾶς ὁ ἀπ)όμενος τοῦ ϑυσιαςηρίον, ἁχιασθϑήσεται. Καὶ ταῦτά 
Φ Δι, 4 ᾷξᾷϑιι φῷ ΓΔ ϑ ἉᾺ 9 4 ᾽ ΄Ζ ξ΄ .ν ε.ῥ » ϑ8)Ὺ}᾽, ὋΝ 4 

ἐςν, ἃ “ποιήσεις ἐπὶ τὰ ϑυσιαςηρίου" ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους δύο τὴν ἡμέραν ἐπὶ τὸ ϑυσι- 

ϑνμάτ.) ϑυιμιαμαῖ. 14, τό, 30, 53, 54. (7, 73» 78, 131. (κι. Νῖς. 
τῶν σωτηρ.} τοῦ σωτηρίου 1ς. τῶν υἱῶν ἴσρ, 1} α οὑπὶ ἴᾳη. ς8. 

ΑὟΙΪΙ, Χ, τῷ, τς, τόρ 18, 19, 35») 29, 30, 42, ς4,) ς7, 69, 73» 77» 
η8, 8ς, 1οϑ, 128, 111. (οαρὶ. Αἰά. ὅδε. Ν'ς. αὐτῶν 72) 74» 

4, 76, 84. τοό, 134. Αγεῦ. τ.2. εἴ ἧς πᾶπο Χ. Δὲ “β; Αττι. ι. 

δ φυε. Απῇ. Ἑά. ὠἐφαύρεμα 2} - αὐτων 72. Ατοδ. 1. 2. 
Ἐ δ κε Μὲ ὑ»ῶηη Ατπῦὶι 1.  ἴώδοπι ἤπε ἤξυο Αγπηεηὶ (οάέ, 41]. 
Ἄπιι. Ἐὰ. Κιρ.) τω Κυρ. τς, ὅ4ᾳ, 73) 129. ΑΙ. Κυριου 13:1. 
πη. 1. δϊαυε. Απη. Ἑὰ. 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἡὶ κολὴ} βωάδ' τν δέαν. Οβτος. 
λογιου ξ9. Ααρων 11. τὰ ὦγιον ἷπ οἰαγβέϊ. πιΐιοεε ΑἸεχ. ἥ 
ἀριν ᾿Άαρ. ἴγα!} , ἥ 72. ἡ ἐξαι τοῦ αγιοῦ {Π1. Παδεῖ υὲ Ναῖ. ἰπ 
εἰιαεβέϊ. πιίβοτε Αἰεσχ φυσ (ιπὶ Αἴστοιι, ἐν κα ϑῖλν. Οἴτοσ. τοῖς] 
κδ τοῖς 82. Αταῦ. 1. 2. μετ᾽ αὐτὸν, χρισϑ.} μετ᾽ αὐτων χρισϑ. 
)4. μετα τὸ χρισϑ. γ1, 78. ἂν αὐτοῖς) εν αὐαις ς. εαυΐοις 
10. τιλειῶσ.) ἘΞ ὦ αὐὔοις γ.. 1 ὧδ “Φ ἦκν ἐρβε Απη. ι- 

Ἔ οοάεπιὶ ἤπε ὄζγπο Αγαμκηὶ (οὐά. εἰϊηυΐ. Ἅτπι. Ἑά. αὐτῶν. 

Ἑπ]ὰ ἡμέρας: ἐνδ.} δς πιαὶς ἀμθηχετας νι. αὐτῶν ἑπ]ὰ ἡμέρας" ἰνδ. 
ΑΙά. αὐτῶν ἱεῖα ἡμέρας ἱρῦ. ΑἸεχ. (αἰ. Νῖς. Αὐφ, 

ΧΧΧ. Ἑπ24) τας πτὰ 75. ἀὈἔγδυσ,) ἱκέκαι δαν. Οἴπος. 
αὐτὰ αὐας )ς. ταῦτα 74, γ6, 84, 134. ὁ ἱερ.) - ὁ μεγας 
81. ΑΔ. δίασν. γεζεν οι οὐαὴ ἀγθςυϊο (ας) Οορε. ὁ ἀντ᾽ αὐτ.} 

α ὁ 83. Οοπιρί. ΑἸά. , ἀντ᾽ αὐτὰ Ατδῦ, 3. ἐκ τῶν υἱῶν αὐτὰ) 
18. αἰκ !, 82, 129. καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ςξ. εἰς τὴν] ἐσω 

εἰς τὴν (1. τοῖς “Ὑ.} τω αγιω 19. ς8. (στρ. αὐτοῖς γι. 
ΧΧΧΙ. ἐψήσεις) εψησης τού, 134. δεν. Οὔἶἴσορ. εψησει 7ς. 

τὰ κρι τὰ χρ. ἴῃ ςοπὶ. 32] α αἰϊεζιῖγα ες αε δα ἱπιεήήδοες 76. 
κρία) κριατα τοϑ. - ἀντοῦ 74. ΑΥΔΌ. τ... 3. Οεοηζ. Αππηεδὶ 
(οὐά. εἰφυ!. Απη. Ἐά. Ἔ Οἱ καὶ ἡια: Απᾶ. 1. 

ΧΧΧΙΙ, ᾿Ααρ. καὶ οἱ υἱοὶ αὐτὰ] οἱ νιοι αὐτοῦ καὶ Ααρ. )8. 
κα οὲ ξ9ς. κααὐτοῦ 84. “ἢ μετ᾽ αὐῇου 1219. ,κ οπιηῖα Ατλῦ. 1. 3. 
τὰ κρίαι τὰ χρ.] αὐτὸν ς5. τὰ κριαῖα ’9.  ἡηίαε Οὐεοις. σὲς 
ὧν) α τὰς 77. τοῦ. κανῷ) -Ἐ ἐἰδς Αττα. τ. αἰΐαυς. Ασπτ. ἘΔ. 
τὸς ϑύρας) τὴν ϑύραν Αἰεχ. Απτι. τ. δἰίαυς. Αξπι. ἘΔ. , 

ΧΧΧΙΠΙ]. Ἔδωτω αὐτὰ] αΑ 1οό. εαεπρ ἐϊαά Αταῦ. τ. ταίρη! 

ἐ]ιο, δι κα αὐτῶ, Οεοις. ἐν οἷς ἡγ. ἐν αὐτ.Ἶ ἐν οἰς ἡγιασϑη εν αὐῇ. 
19. κ' (εκδύβεεπινν ἐδο Αταῦ. 3. κα ἐν αὐτοῖς Θεοῖς. Αἰτη. 1. 

Αφος. Απη. Ἑὰ. σιλ. τὰς χεῖρ. --τιλ. τὰς χεῖρ. ἰπ οοπι. 34} 
α ἃ᾿Ἰεγυῦα εἴ ητ5 ᾿ΐς ἱποεδοκῶς τοῦ. τὰς χ- αὖτ.) αὖτ. τας χ. 

120. ἀγίασα!) καὶ αγ. ὟΙ, 14. τ6, 18,2. 5, 33) ς2) ς8, 72, 73» 

74) 7459 76, 77ν 78, 84) ὃς, 130, 131, 134. ΑἸεχ, (Αι. Νὶς, δ,ἰεν. 
Οὔτος. Ατπῃ. :. εἴπαυε. Απῇ. Ἑὰ, ὅς πιλγρο Χ. εἰ (ππῆο: νοάδαι 
Ἀπ. :. ἃ καὶ ἰλλογ.} πας ἀλλογ. 19, 71» 108. κα καὶ ς3, 

549 τό, 73, "ς, 129. Οὐτηρί. σόα. Απτ, 1. αἴθᾳις. Ασα, Ἑά. 
ἀπ᾽ αὐτῶν) απ᾿ αὐτοῦ 11. ἔπι γὰρ ἄγ.) κ 76. ἴγι ψὰρ ὥγιον 
μμῇ Νῖς. φῇ ἐπὶ ἐκσε (σεσα Οεοτῖς. 

ΧΧΧΙ͂Ν. δ), Οεοξ. τῆς ϑυσίκ() κα 12, (2, ςΒ, 71. (εἴ, 
Νίς. τῶν ϑυειων γ8. μευρεβηϊκις ᾿ς ἰκ ἱεχῖυ, εἰ μεδεὶ ἰάετη ἄρπυσῃ 
4ῃ. τοαγαίπο, Ασῆι. 1. τὸς τιλ.}) καὶ της τελ. 7ζ. τῶν ἄρτ.} 

α Ὧν 128. 4 ῥανίδαι ἑἰς Ἀπὰ. τ. δϊαυς. Απη. ἘΔ, καΐα- 

τὰ ἀγών) τα 

χκαύσ.) καὶ κατακαύσ. ΑἸά, μεαπιϊκτῖς καὶ ἰὰ ςμαγδᾶι. πλίηοτε ΑἸεχ. 
κατακχ. τὰ λ. -.} α 134. τὰ λοικὰ συρῇ ἐν πυρὶ τα λ. 322. 

τπυρι᾽ τὰ ἃ. 14, τό, 2ς, 30, 2, (4, 47, 73», 77, 79, ἃς, 130, 131. 
Ολι. Νὶς. ἰ βρωϑ.} καὶ οὐ βρωϑ. γ2. ΑΥΆΡ. τ. 2. αγίασ- 
μα] μιᾶῆα Θεοῖς. - δοκίαὶ Απῃ. 1. δίας. Αγαν, Εά. ποὰ- 
ἔυγ 'π πιόρρληο, αυοὰ (οριῖοδ Νετάο δαῦτο ῥακά (τισι, Αταῦ. 2. 

ΧΧΧΥ. Καὶ ποιύσ.] ,αεῖοι δαβεπε ϑίαν. Οἴτοσ. ὅτω] κα Χ, 
14, 16, 32, ς2,) (4, 723. 78, 111. Οδι, Νίς, ὅσ) α ἢς. ὅσ. 
νετ.----χύρας}] α ας εἴ 4φι5 ἰἷὶα ἱπιεήδοεως (ας) ς:. ἰνετειλ. 
“κρκὶ ργυιγοερὲ Αστασευὶ (οαά. δἰϊχψυΐ, Αγαὶι. Ἑάὰ. ἑπ]ὼ} εἰ μράωπ 
Ασδῦ. σ᾿ ἃ. τὰς χ. αὐτ.} . αὐτῶν τοβ. αὖἷ. τας χ. 11, τς, 

30) ςς, ς8, γα, 7ς, ὃς, 129, 130. (ὐστορί. 
ΧΧΧΥ , Καὶ τὸ μοσχ.] υἱικῖίμινε ἀκίομε ϑῖλν. Οἰσος. τῆς 

ἐμαρτ. της ἀπαρτιας (ἔς, τηεπάοίε) τς. τὸ της αμαῦτ. ΝἼΙ, Χ, 

16, 8, 4ς, 30, ς7, 64. 74. 74, 28, 82, 84, τού, τοβ, 128, 134. 
(ομρὶ. Αἰά. Αἰεχ. δῖ. Νὶς. ολσίκ»ε οὐ Ῥεέκαια (ορε. 2εεεαιὲ 
Ζ'αεἰα δῖαν. Μοί4. -ἰ ἐκὶ ρῆμε Οεοῖζ. τῆς ἀμ. τοιήσ.Ἷ ποιησ. 
τῆς αμ. 129. της ἀμ. ϑυσεις 32. βεκεαιὶ αἀὐάκεας Αταῦ. 3. τῇ 

ἡμ. τὰ χκαϑ.}) ἐδ ραγὶβεαιίίφαεπε ϑ]λν. Οὔτος. καϑαριεῖς) καϑα- 
φίσεις 11, (9. καθαριζεις (Ως) )γ2. ἐν τῷ ἀγιάζ. σιἿ καὶ ἀγι- 
«σεις αὐτὸ 54- καὶ αγιαφεις ἐν τὸ αγιαζειν (ἄς) 75- ἐπ᾿ αὐτῷ} 
ἐπ᾿ αὐτο τῇ. επ' αὖον ςς. ιν αὐτω (8. καὶ χρίσ. αὐτ. ὥρε 

ὧγ. αὐτ.). ς1. α ὥρε ἀγ. αὐτ. ζ2. ρισϊβεαδὶ; αἰνατε φαάνι Οἱ; ρατὶ- 

“βεαιίοιξ ἐπι (ἃς) Ατθ. 3. αὐτό υἱκ.)] ἀντω (ἢς) ςς. αὐτὸν, υἱ 
υἱέείι, ς9. αὐτό. Ἕπ]ὰ ἐμ. καϑαρ.} "κα (ερείπια ἐΐε. Ε! ρα- 
γχύ. Ατπτῃ. τ. 

ΧΧΧΝΠ. Ἑπῆ]α] εἰ χρίοα Αταθ. 1.4. καθαριεῖς] καὶ καθαρ. 
74. καθαρισεις 2. τὸ ϑυσ. 15] ἐπὶ τὸ ϑυσ. 71. - Δονείκὶ Οορι: 
τὸ ϑυσ. ε""--τὸ ϑυσ. 23} α αἰτετιῖγδ εἴ 4 115 ἰηϊεγβιςοθηῖ ς3, ς4, ςό. 
τὸ ϑυσιας. 2] . )1. τὰ ἀγ.} αγιὼν 1959 το8. Οοτηρ!. Γλεγηδίς. ἰΐ, 
46τ. τῶν ἀγιων (9, 128. ΑἸά. εἰ ἔς παρὸ Χ, 8ς. (εἰ “,ππέϊκ"α 
“ακῆὲ ει, αἴιλτε ποὺ ᾳυδάετρ ἀϊεῖς (σπόδηενι (ππδξογαοδ ἄς. Αὐψ. 

α τοὺ ες. τᾶς] καὶ πὰς Ταταδίς. ἰ. ς. Αγαῦ. 1. 2. 3. ὁ 
ἀπΊ.} νεπῖς, φυδῆ ἴα Ογξοο Διεεῖς ὁ μετρευόμενος, Οορί. πιᾶγρο αἰὶ- 
φνὶδἱ ΡεΙΠΙΣ τῆδοι Αἴ. :. τὸ, ϑυσιας.) α 19, 1τοϑ. 4 2ἐγβαβετῖο 
Ἀπξηὶ (οὐ. δἰιφυὶ. Αγπ. Ἐά. 

ΧΧΧΝΠΠ. Καὶ ταῦτα] ἀος ακίενε ϑίαν. Οἴτορ. Αστῃ. ὕ. αἰφυς. 
Ατσαι. Ἐὰ. ἐριν, ἃ} Ὅσα ἐξὶν α (β.) 3... ερὶν οσα ὟΙ], Χ, τῷ 

ιό, 18,.4ς, 32, ς2) 4) (8, ς9, 72) 73.» 74, 76, 77» 78) 84) τού, 118, 
111) 134. ΑΙά, ΑἸεχ. (δὲ. ΝΊ.. εγὼ φωοά Αττω. 1. δἰϊΐαυβ. Ατσηι. 

Ἑὰ. τὰ ϑυσ.) το ϑυσιαξζηριον 19. 1ο8. Οουρὶ. ἐνιαυσίους 
ενιαυσιαιους τό, ας, 47. 78) 77, 131. ἐνιαυσ. ἀμ. ἄμ. «νιαυσ. 

84, τοό,12.- ἐμώμ. δύο) α ἀμώμ. τς, «8. δύο ἀμώμ. (γε. 
ΑΙ. νἱ, ματα μεὶπιλ, 21. τὴν ἡμέρ.) α οὐπὶ (44. ς8. - ἑπ]ὰ 
ἡμέρας, [εὰ υποῖβ ἱποϊυΐα, ΑἸεχ. ἐπ οιρπρ ἀΐενε δῖαν. Μοῖη. ονενέρι 

ἐϊεε Οεοῖζ. ομικενε ἀἰΐεαε (ποτ βεαῤΓῇ᾽ε υαἱάς (ἢς) δν. Οἶτορ. 

ἐπὶ τὸ ϑυς. ἐνδελεχ. χκάρπ.}] αὶ ΑἸδὺ. 3. ἐκὶ τὸ ϑυσιας.} ἐπὶ τοῦ 
ϑυσιπρήριφυ γα. αἼ], Χ, 14) τό, 18, 19, 2) 49, ς2, ς3, ξ4, ς7, 

ό4, 73» 74» 75» 78), 83. 85) τοϑ, 130, 134. Οοπιρί. ΑἸά. Οορι. 
α ἷδ ἱεχῖυ, εὰ Βαδεῖ πιλγρῸ Ὀυ πιὰ τῆδηυ, 131. υποὶς ἰροϊυάϊι ΑΙοχ, 
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54. α νγ. ΑἹ. νἱ, μαγίε ῥργίπηα, 2 3. 

τῷ τετ.] χεχομμενον τετάρτον, υἱ νἱάετιτ, 7 ς. 

,. 77, 78) 12τ. (ὑαἴ. Νὶς. 

Ε, [Π 

τετάρτῳ τῷ εἰν" χαὶ σπονδὴν τὸ ἢ ἐς τὰ τὸ εἰν οἴγα τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνί. 

τερον ποιήσεις τὸ δειλινὸν, χατὰ τὴν ϑυσίαν τὴν πρωϊνὴν, χαὶ ΠΩΣ τὴν σπονδὴν αὐτϑ' ποιήσεις 

Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. ΧΣΙ 

΄ - 2 “᾿ς φ»’ 9. Ὑ κ“Ὃ “ ,ς.ϑ δ “,..»ν.Ὅ » - ὲ ,.ἐ.ὁ 5." Χ 
αςήριον ἐνδελεχῶς, χάρπωμα ἐνδελεχισμΒ. Τὸν ἀμνὸν τὸν ἐγὰα “ποιήσεις τὸ “πρωΐ, καὶ τὸν ἀμνὸν 39. 

; ᾳἪᾳ -Ζ κῃ , ΝΝ ζ΄ Ὰ, 4 ᾽’ ϑ 9 4 ζ’ ἴω] 

τὸν δεύτερον “ποιήσεις τὸ δειλινόν. Καὶ δέχατον σεμιδάλεως πεφυραμένης ἐν ἐλαίῳ χεχομμένῳ τῷ 40. 

Καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύ- 41. 

εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κάρπωμα Κυρίῳ, Θυσίαν ἐνδελεχιίσμᾶ εἰς γενεᾶς ὑμῶν, ἐπὶ ἱ ϑύρας τῆς σχηνῆς τῇ 42. 

ἐν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεύς. 

Καὶ ἁγιάσω τὴν σχήνην τῷ μαρτυρίου, χαὶ 

Καὶ ἐπικληϑήσομαι 

φῶ 3 ΕΣ: φΦ ω ρ “,2“}βὃτ΄ὦἮὉ ο. 7 

τῶν, ὁ ἐξαγαγὼν αὐτὲς ἐχ γῆς Αἰγύπ]ε, ἐπιχληϑῆναι αὐτοῖς, χαὶ εἶναι αὐτῶν Θεύς. 

ΚΑῚ σποιήσεις ϑυσιαςήριον ϑυμιάματος ἐκ ξύλων ἀσήπ]ων. Καὶ ποιήσεις αὐτὸ πήχεως τὸ 1. 2. 

μῆκος, χαὶ πήχεως τὸ εὗρος" τετράγωνον ἔςαι, χαὶ δύο πσήχεων τὸ ὕψος", ἐξ αὐτῇ ἔςαι τὰ χέ- 

ρατα αὐτᾶ. 

( 

ἐνδελεχῶς} -- τὴν ἡμέραν ΚΤ]. κάρπωμα] Ργυλταιηϊ φιονΐαρε 
Ἄπη. 1. αἰπαυς. Ατπι. Εά. ἐνδελεχισμοῦ) ἐνδελεχισμον 72. 

ΧΧΧΙΧ. Τὸν ὥμν. 13] α τὸν 72. ϑίδν. Μοίᾳ. Ατπ. 1. αἰ ῖαας. 

Ἄττῃ. Ἑά. τοιήσ. 19] Ἵ 5614: δϑίαδν. τὸ πρωὶ} τω πρωὶ Ὡς. 

χαὶ τὸν μιν. τὸν δεύτ.] α τὸν ἄμν. τοό. Μεμπάμπι ἀμίδα ἀρ πτπι 
δίαν. Οἴἶτοσ. ποιήσεις 2] α τοό. Μαεῖία: 8ἷδν. Οἰἶζγοσ. 

ΧΙ... Καὶ δίκατ.} καὶ δεκατὴν 129. εἰ νιεηίμνγαα' ΑτᾺΡ. 3. 
α χαὶ σεογρ. σεμ: δαώλεως} μαδεῖ ἴῃ ἀςοιίδένο δηρυίατῖ Οορς, 
τιφυραμ.} πεφυρμένης 71. (αἴ. Νίς. αναπεφυραμ. 58. 
φυρυμ. (ἢς) γΩ2. τοεφυραμενὴν 120. ἐν ἐλ. κέκομμ. τῷ τετ. τοῦ 
εἶν] εμπὶ φμανγία βάγιες πισημγαε οἶς οἶεο ρνεβὸ Αταῦ. τ. 2. ἐν ἐλ.] 

α ἐν Οὐΐσ. ἵν, τςῖ. εὠη οἷοο δαν. Μοῖς. χεχομμ.} -Ἐ τὼ ενι 
α) 1ζ νἱἤεζσ, ΑΥΔΡ. 3. ΧΕΧ. 

τῷ τετ.} α τῷ 30, 
ς7, ς8, 72. γ8, ὃς, 130. (Ἰοτηρί. Ῥγφπτυηξ τῷ ἐνε 1ό, ς2, 7) 73» 

τὰ τέϊώρτου ΑΙά. ΑΙεχ. τὸ τέϊσρτον 74, 
γ6, τού, 134. τέαρτον γι. εἰ φματίαπι ραγίενι Ἄττηθηὶ (οάά. 4]}- 

αι]. τῷ εἰν 1] τοῦ ἷν 20, 59, 74» 845 τού, 134. Οοπιρὶ. Ογτε. 
ΑΙ. 1. ς. δῖαν. Μοίᾳ. ἰν 72) 76. -ἰ οἶνον τω ἄμνὼ τὼ ἔνι ς7. 

“Ἔ οἰνου τ ἄμνω 149 τό, :2, 73» 775 131. (ἰδἴ, Νίς. -Ἐ οἴνου τω 

Ααρων (6) 25. εἶν τ᾿ --εἶν 25} α ρΡοϊγεπηαπι εἰ αυδ 115 ἱπιετασεης 
ς4. Οἰδα. 1. ς. Ογτε. Α].1. ο.. κ. σπονδὴν] κ. σπονδὴ 82. κα Ατ.αῦ. 3. 
Ἀπηῃ. 1. αἰϊφιιθ, Αστη. Εά. κι σπονδ. τὸ τέτ.] σκανγία ραγίε Ατδῦ. 3. 

τὸ τέτ.}] κα τὸ 14, τό, 2ς, ς7.) 73. 131. (αἴ. Νῖς. 
2ανγίεπι Ατιεηὶ (ὐοάά, 4] 161]. 

τού 134. Οογρ!ὶ. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. δῖαν. Μοίᾳ. τοὺ ἣν 19») 72, 76. 
εἶν οἶνον} ἐν οἰνω 72. κ θίνου ἴδ ἰεχειί {6ὰ ΤΡΡΙΕ ΤΠΔΓΡΟ ἈΠΙΑΙΔ 
ΛΝ 11. αΑΔἴδῦ. 1. 2. τω  ἄμν2}} ΚΑ. 57. 

ΧΙ. Καὶ τὸν ἀμν.] α τὸν τς. οἱῤκίμπι αμίθη βαν. Οἴτορ. 

ποιήσ. 1] καὶ ποιησ. 19θ.ἁ -Ἐ αὐἴο (ῆς) 72. - ἐπα Αὐδ. 3. 
)αεῖας δῖαν. Οἰἴἶγορ. τὸ δειλ.} εἰς τὸ δειλι τς. - τορωϊνὴν)] τρω- 

τὴν 1290. αὐτὰ] αὐῇης Χ, 18, ς9. εἴ ἤς Γηδγρο ῥγίγηδ πιᾶπιὶὶ 130. 
“ποιήσεις 29] εἰ ζαείες ἀος ΑΥΑΌ. 1.2. -Ἐ ἐδ Αὐτῃ. 1. αἰθσιθ. τι. 

Εἰ. εἰς ὀσμὴν] κα εἰς 1, τς, 30, ς3,) ςζ) ζ6, γξ, 8ς, 129. Πᾶ- 
ὕες εἰς ὀσμὴν, {εἀ εἰς ἴπ ομάταξξ. πιποτγα, ΑἸεχ. 
[(ἱ ὥμεὸῦ τ εἢ υρταίτηρξς τ, ΝῚ]. δοίρεσωθμηι ( ορῖ. οὐἑαιίίοπεπε 

δἷαν. ΔΙοί4ᾳ. ργαπιπμηϊ εἰ ΑΤΔΡ. 1. 2- Κυρίῳ] Θεὼω 130. κα ἴ9, 

χοῦ. 

ΧΙ. ἐνδελεχ.] -Ἑ εἰς τὰς ἀκοὰς καὶ ΑἸά. -Ἐ εαάδηι, πἰἢ αιοά 
τὰς ᾿αυά ἐχργηηδῖ, δῖλν. Μοίᾳ. γενεᾶς] τας γεν. ΤΊ], Χ, 14, 

16, 18, 2ξ, 30, 32) 53», 44) 5ύ, (7. 58, 9, 64, 71) 727) 74» 75» 70» 
57), γ8), 84. τού, 128, 129, 134. (οπιρὶ. ΑἰἸά. ΑΙεχ. (δῖ. Νὶο. 

σύες] τὰς ϑυρ. ΝΠ, Χ, τό, 18, 25) 30, 32, 547) 55) 57» 59, 72» 74» 
“Ὁ. γ8, 84, το τ τοϑ, 128, 120) 131) 134: (οιηρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. 
(ας, ἸΝὶς. τῆς 56, 120. 

ἐνανΐιον 74) 114, ἐν οἷς ὧν 

Ϊ γνωσϑθήσωμ.. 7. σοι 15] , 2ζ. Θεοῦρ.. 

Ὁ Υ], ι8, 19) 259). 29, 52) 54» 58, 64) 72) 73» 74. 

ιοῦ, 131.) 134. (ΟἸρΡΙ. ΑἸά. (αι. ΝΝις. Οὐ. ἵν, 

Ασηὶ. ἘΔ. πιαῦροὸ ἔχεν ῬΠηα ΠΊΔΙ 110. 

παι ΝΠ. 

αὐαπε- 

“εεμπάμηι φμαγίαπε 

υρᾶς ΤῊΡ νυραν 19, 75: τοῦ 

θέ... χτδιὶ, ἐναν},} . σεοῖς. 

:] . 

χει - 

Ἃ,, τάφῳ 106, 

. : ῳ 
. 76, 77ν 78, 84, 

Ἄχιη. 1. ΔἰΠ6406. 
ΨΥ: ὦ ἢ .. 

ἜΞ ἐκεὶ 8118 ΔἰἸἸαὰς. 16 ΔΗ Ια υ8 τ ΟΜ72 Δ΄. ξι 

Ἑα. 

τῷ εἶν 22] τοὺ ἵν 20) ς9, 74) 845. 

κάρπωμα] ἢς,. 

Κ Ν, [4 ’ . 38 Ν 9 ’ 9 ἰρχὶ Ν δ ΄ 3 ρῸ 

αἱ χαταχρυσώσεις χρυσίῳ χαϑάρῳ τὴν ἐσχάραν αὐτου, χαὶ τοὺς τοίχους αὐτου 

ΧΙ]1Π. ταξομαι] ταξωμαᾶι 7ς. πιαῖρο συνζαξομαι τεσεπιϊοτὸ 

τηδπι ὙΠ. τοῖς υἱοῖς τοὺς νιοὺς 19. ἀγιασϑησ.) Ἔ εν τοῖς 

υιοις Ισραηλ καὶ αγιασθϑηήσομαι 12.) 25) 30, 32) ς4. 57» 73, 74. 76, 
77» 78, 84, 8ς,) 130, 1319 134. (δῖ. Νὶς. -Ἐ ἐν αὐΐοις καὶ αγιασ- 
ϑησωμαι (ἢς) )ς. (πηδιβεαάδο ἐσ: Οορῖ, Αὐτὰρ. 3. μαπ βοαόο τις 

δῖαν. Οἶτοσ. (αμδ βεαδίεκν ἐἀγβαβετι ἴηι Ατὐτηθπὶ (οάὰ. αἰϊφαϊ. Αγηι. 

δόξῃ μον} τηᾶγρο τόις νιοις Ισραηλ Χ. ἴῃ τεχῖι καὶ ἀγι- 

ασϑησομαι εν τοις υἱοις Ισραηλ ς2. {ππδιίαίε πές Αταῦ. 3. 
ΧΙΙΝ. ἁγιάσω 15] -Ἐ αντους 32. (ορῖ. ργαρπιταϊ ἀγιασμῷ 

Οὔρ. ἵν, τςῖ, τὰς υἱὲς] τοις υἱοις (ἢς) ς ς, 59, τού. ἱραῖ.} 
τοῦ ἱερατ. Ψ1ΠΠ. μονα ἤασετε ΑὐδΌ. 1. 2. 

ΧΙΝ. ἐπικληϑήσομ.} ἐπικληϑησωμ.. 7. ἐν τοῖς] ἐν ϑοξη με 
τοῖς ξ4.. ἡ ἐν ς3. ἔσομ.} ἐσωμαι 7. 

ΧΙΥ͂Ι.. ΡΜ] α 14. 16, 2{ς) 329 58, ς 7). 72, 73, 77, 110. ΓΟ. 
Νίς. Κύρ. ὁ Θ. αὐτ.] ἄντῶν ὁ Θεὸς ἰῃ ἴεχξι, δὰ πηᾶγρο ῥτίπια 
τλληὺ Κύριος, 130. ἐκ γῆς Αἰγ.} εξ Αἰγ. ς6. «μενα ΜΕ ργβείο- 
γα Αἰτῃ. τ. αἰϊαις. Ατπὶ. ΕΑ. ἐπιχληϑ.} αὶ οὐπὶ 144. 22. κῦ 
ἡπυοζεῦ ΑΥΔΌ. 1. 2. αὐτοῖς] α 53. Ἄσπι. 1. αἰϊΐᾳις. Ασα. Ἐά. 
Ἔ Θεὸς 74. 73. γ6, 84. ὃς, τού, 134. ὅς ἴῃ ἴεχῖι,, δὰ τηλΥρὸ ῥυῖπια 
τη υἱ δ αῖ. 130. εἶναι αὐτῶν Θεός] Θ. εἰν. αὐ. 11, τς, ς3, (6, 

8ς, 129. Οοπρὶ. ων Θ. αὐΐ. γ4, γ6, 8.4. τού, 134. Θ. ὧν αὐ. γΚ- 

εἰ ἢς ἰπ ἑοχίυ, [δὰ πλᾶγσο υἱ Ναῖ. 130. εἰναι αὐῇ. Κύριος ο Θ. 128. 

Ἀπ. 1. αἰϊϊᾳιε. Αγ). Εά, εἰνᾶν Κυριος οΘ. αὐτ. 5838. μα δομι)- 

ἡμς Ἰδεως ἐδίονενι ΑΙΑῸ. 1.2. εἴε ἐς θέε (ορῖ, 5ιδν. Μοίᾳ. 

Ἰ. ποιήσ.} ποιήσ. μοι Ογτ. ΑΙ. 1, ῥα ῥγίπια, 309. Μαείαν μιϊἀὲ 
δῖαν, Οἴἶτγορ. “υσιαςήρ.} ϑυμιατηριον αγιὴὸν 72. ϑυμιατηριον 
τηλγρο Χ, ἢς. Μ“υσιαξηριον δξ ϑυμιατηριον (ἢς ἴῃ τεχί) ὃς. ϑυσ. 
᾿ϑυμιαμ.} , ϑυμιάμ. 14) τό, 53. κ ἰάσπι ἰπ ἴεχῖυ, [δὰ Παρεῖ πηαγοὺ 
ΡΓΙΠΊΔ ΓΠΆΠΙ], 121. «ἰιατὶ γεροίίογίνι ΑΥδῸ. τ. 2. 

1. Καὶ τοιήσ. αὐτὸ] λα 19, 108. κα καὶ Οοπιρὶ. ϑίαν. Οἶτογ. 
Αταῦ. 3. εἰ γαεῖες ἐα Αὐτὰ. τ. μῆκος] - αὐτου γα. Αταῦ. 3. 

Ῥγαυιϊταπὶ ἐπ δίαν. Μοίᾳ, πη. 1. αἰΐαυε. Αστη. ἘΔ. καὶ πήχι.] 
εμδὶ ἀμίερε δῖαν. Οἰἶσορ. εὖρος] πλατὸος ςς. “-ἔ αὐτου 72. 
Ἀγαῦ. 3. γαίης ἐπ δίαν. Μοίᾳ. Ασηλ. 1. αἰΐφυς. Ατσῃ. Ἑά. 
τετραγ. ἔς} τετραγ. γὰρ ἐξαι 32. πποῖὶς ἱποίυἀϊς ΑἸεχ, 

ὁνίατε οὔο δῖαν. Οἰἶζγος. ργφχαϊκειηῖ δρ ΑΓΔΌ. 1. ἃ. 2. 
ἐἰκμογμνι ἀπέ δἷαν. ΟἸΠΌΡ. ὕψος] - αὐτὸν ς8, γ2. Αται. 1. 

αἰΐψυς. Απη. ἘΔ, ρῥγπιτῖς ἐπ δίαν. Μοίᾳ. ἐξ αὐτῷ] καὶ εξ 
αὐτου θ4. Αταῦ. 1. 2. Οεογρ, κέρ. αὐτοῦ } εογπμα {1 5ιδν. Οἵ- 

φμαάγαι- 

καὶ δύο] 

ἴτορ. εονπμα ἱρβμ: [κε Ασιη, σ. αἰϊΐφιε. Αππῃ. Εά.΄ 

ΠΙ. καταχρυσ.) “ αντὸ Ν]], Χ, 14) τό, 18, 19, 2.» 30, 35, 

2, 53» 5 50, ς7, 58, ζ9, 64) 727 74) 76, 77» 78. 84, τού, 128, 
131ι. (ομρὶ. ΑΙά. (4ι. Νῖο. Ογγ. ΑἹ. 1, ραῦῖε ρῆϊωδ, 3205. -Ἐ Ἰάεπι 
ἴῃ οἰιαγαΐζ, πιϊπούε ΑἸοχ. -Ἑ αὐτὼ (ἢ) γς5) 130, 124. «Ἑαντὰ Ἡ, 

ΣΕ, αὐ, οι κκ,.51, τῶῦν ἈΠῊ οηὶ (ὐοήἠά. «αἰϊφυϊ. Ατπι. Ἐπ. οδάϊως 

ἐμά Αταὺ. 1. 2. τὴν ἐσχαρ.} ῥγατηϊττυηῖ καὶ 30, ς8, 79) 134. 

τὴν τε εσχ. ἐσχαραν] ἐσχαριδα 145) τό, 2ς, 30, ζῶ, 54) ζ 7)» 

64, 737 745 75} ἊΣ ΘΒΕΥ, ιοθ, 128, φρ νι ΑΙά, Αἴεκ. ῆς 

ἴῃ ἼΘΧΙΙ, [εὐ ΠΠΔΥΡῸ ἐσχῶραν ῬΓΙΠΊΔ ΠΊΔΠῚΙν 13 ΓΠΔΓΡῸ ἐσχαριδα Χ, 
“56Ὶ “-»ν» 

τοίχου οὐ. ςχονς ἄντ. 130. ἰαίενα, τὰ Α αὐτοῦ, Αστῃ. 1. αἱ» 

416. ἀρ: Ἔα, αὐτῷ α᾿-τ-αὺτῷ 3.3] αὶ αἰζοσυσ, εἴ αὐ ἰἰα ἱηῖςτ- 

ὦ μαρτυρίε ἔγαντι Κυρίου, ἐν οἷς γνωσθήσομαί σοι ἐχεῖσεν, ὥςε λαλῆσαί σοι. Καὶ τάξομαι ἐ ἐχεῖ 43. 
τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, χαὶ ἁγιασθήσομαι ἐν δόξῃ μδ. 
τὸ ϑυσιαςήριον' χαὶ ᾿Ααρὼν χαὶ τὸς υἱοὺς αὐτῇ ἁγιάσω, ἱερατεύειν μοι. 

Καὶ γνώσον]αι, ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος ὁ Θεὸς αὖ- 46. 

44. 
45. 

ΚΕΦ, 

ΧΧΧ΄ 

3. 



: {] 

ΚΕΦ. ΧΧΧ. 
΄ Ν Ἴ » “᾿ Ν ΄ 9 “Ὁ ΄ ἰφι , 4. χύχλῳ, χαὶ τὰ χέρατα αὐτῶ" χαὶ ποιήσεις αὐτῷ ςρεπ]ὴν ςεφάνην χρυσὴν χύχλῳ. 

ν 

Ο Δ ΟΣ. 

Καὶ δύο δαχ.-: 

τυλίους χρυσᾶς καδϑαροὺς ποιήσεις ὑπὸ τὴν ςρεπ]ὴν ςεφᾶνην αὐτὰ, εἰς τὰ δύο χλίτη “ποιήσεις ἐν 

τοῖς δυσὶ πλευροῖς: χαὶ ἔσονται ψαλίδες ταῖς σχυτάλαις, ὥς αἴρειν. αὐτὸ ἐν αὐταῖς. 

“σοιήσεις σχυτάλας ἐχ ξύλων ἀσήπ]ων, χαὶ χαταχρυσώσεις αὐτὰς χρυσίῳ. 

Καὶ 

Καὶ ϑήσεις αὐτὸ 

ἀπέναντι τοῦ χαταπετάσματος, τ ὄντος ἐπὶ τῆς χίδωτᾷ τῶν μαρτυρίων, ἐν οἷς γνωσθήσομαί σοι 

ἐχεῖσεν. Καὶ ϑυμιάσει ἐπ᾿ αὐτῇ ᾿Ααρὼν ϑυμίαμα σύνϑετον λεπ]ὸν τὸ τορωΐ πρωΐ: οταν ἐπι- 
΄ ς ’ Φ ϑ “Ὁ Ἕ ὁ“ 3φῳ ἢ δ ἙΝ ’ 3 Ν ’΄ 9 » 

σχευάζῃ τὰς λύχνες, ϑυμιάσει ἐπ᾿ αὐτῇ, Καὶ ὅταν ἐξάπ]η ᾿Ααρὼν τὲς λύχνες, ὀψὲ ϑυμιάσει ἐπ᾿" 
3 00 ξ΄ 3 φῷ ἃ Μ ΥΆ 3 "Ὁ" » 06 ἢ 

αὐτῇ ϑυμίαμα ἐνδελεχισμοῦ διαπαντὸς ἔναντι ἹΚυρία εἰς γενεᾶς αὐτω». 
ς Ψ ᾽ ΄ 95 5 

Και ὃχ ἀνοίσεις ἐπ 
ϑ .“- ’ .“ ΄ ΄ Ἃ Ν 5 ’ὔ 2. » » ν, Νν. » ΄ » 8 αὐτῇ ϑυμίαμα ἕτερον" χάρπωμα ϑυσίαν, χαὶ σπονδὴν ἐ σπείσεις ἐπ᾿ αὐτε. Καὶ ἐξιλάσεται ἐπ 

αὐτῷ ᾿Ααρὼν ἐπὶ τῶν χεράτων αὐτῷ ἅπαξ τῇ ἐγιαυτοῦ" “ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ χαϑαρισμδ χαϑα- 

ϑηδῆ “ν!]} ἐξ ἐα τς 

Ἰατεηῆῖ (δῖ. ΝΊς. κύκλυ 13] οἵ εἰγεμὴμ εἶκε Οφογς. 

σ᾽.) εἴ ρΡοηϊ μοῇ κέρατα αὐτὰ, Αγαῦ. 3. καὶ τὰ κέρ.] α καὶ 

(ὐεοτς. καὶ τοιησ.) “εἰ γἡπεῖα: διδν. Οἴγορ. κα καὶ Οεοισ. 

αὐτῷ} αὐῇο τό, τι8, 131. ἄἀντὴν ςς. κα Οεοζγς. ςρεπ].--ρρεπῖ. 
ἷπ τοπη. 4] α αἰϊετιπσ, εἴ 4υχ ἰἰβ ἱπιεγίδοεπῖ τῷ. 72. οδάςπ) δὶς 
(τρία, 19. ςρεπ]ὴν σεφ. χρυσ.}] τεῷ. ςρεπῖ. χρυσ. 77. ςρεπί. 
σίφ. ἀυτοῦ χρυσ. ζ4. αὶ χϑυσὴν 14. 16, 131. (ορῖ. κα γρεπην ϑίαν. 

Οὔτος. [Ί μίυγα! . ἤυπι. Οὐογς. 

Ιν. Καὶ ει) κ 75: χαϑαρ.] καὶ χαϑαρ. (3. χρυσίου χα- 
ϑάρου 8... ποιήσ. ι-πτοτ-τοιησ. 25} . αἰϊεγυῖγα εἴ αὐτὰ: 15 ἰητοτ)α- 
«τηῖ ἡς. ποιήσ. 1] Ἔ ἀντ 1], Χ, 19, Δς» 20, 30, 33, ζ2, 
ςύ, ςβ, ς9», 6, 71», 739 73ν 77. 78ν 8ς, τοῦ, 128. (ἠπρ]. Αἰ(. (αι, 

τς. Αχδδ. 1. 2. “ἢ ἰάεπι εχ ςοῖτ. ἱξά αὐτὸ ρίϊτπο, 18. {- ἰἀοπὴ 
ἴῃ ςπδιδᾶς. αὐποτε Αἴεχ -Ἐ αὖΊο τ6, 82, 121. -Ἐ αυτονς 1], ς 3. 

“Ἕ αὐτο ἐν ταῖς δυσι πλιυραις 74) 76, τοό, 134. )αείαι δῖαν. Οἶτοξ. 
ὑπὸ τὴν ςριπῆ. γεφ. αὐτι ὑπὸ γιῷ. τὴν ςρεπὶ. ς8, τ6. (απιρ!. κα 71. 
Ἶ γοιπί. 88» 58. δἷαλν. Οἴτοζ. μιὸ ἰαίενς ἰυ τ, εογοπε εἶνε ΟφοΓς- 

πλι τ δεασπντίαμς αὐτοῦ 7γῳ, τού, 134. βεαυητας Ἰάεπι (Ὁ Χ ἰῃ 
«ἰιαγαῷ. ηοῖς Αἰεχ. -Ἐ αὐτὸν γ)γ6. Ατῦ. 1. 2. ρμοῆ ἤδης νοςδηὶ 

νίεωης ἀϊδίοφυυης Αὐττ. τ. αἰΐαυς. Απη. Εά. ποιησ. 2] καὶ τὸ 
αντο σοιγσ. 72. χαὶ ποιησ. 71. πῃ. τ. αἰΐᾳφυς. Απη. Ἐκ. Μαιία; 
εἰ Π: ἰος Αταθ. 1. 2. ,αεία, “{| δἷαν. Οἶτοζς. α ταν. 3. ἐν 

τοῖς δι τλενρ.}) αὶ ἐν ςς. ακτοῖς Οοαη. εν ταῖς δ. πλευραῖς ς1, 
54. ἐν ταῖς ὁ. πλευροις ([ς) 2 ς, 74. 84, τού, 134. πιᾶγρο ταὺς Χ. 

“Ἢ αὐτοῦ ς8, 72. ἰκπ ἀκοῦν: ἀπχκὶ: ὦ. στη. τ. αἰϊΐφυς. Απῃ. Ἐά, 
ἐπ ἰοτο υεδίαπε εἴα, Ἀταὺ. 1.3. ἦδισσυνι οκε Αταῦ. 3. ἔσονται) 
Μὰ ΑτΙαῦ. τ. 3. κα (εογς. ψαλιδις) αἱ ψαλιδ. τι6. ργαπικτιαῖ 
“ἶκο Αγϑῦ. τ. 2. ταῖς σχυτ.] α ΑΙΔΡ. 1. 2. ὥρε] α Ἄπὺ. ᾿- 

αἰΐφυς. Απῃ. Εα, αὐτὸ] αὐτὸν 134. αὐῇα 14, 16, 30, ς2, ς4, 
ς1, 73ν 77» 8ῖν 130, 131. δίαν. Οἴἶγοζ. Οθοῖςζ. αὐτὰς (αἱ. ΝΊς. 
ἐν αὐταῖς) ἕν ἀντοις (ἢς) Χ, τς, 18. ἡ ἐν ς2. (αἱ. Νὶς. 

ἍΝ. ποιήσ.) μεεία, δίαν. Οἷἶτοζ.υΌ σχυταλ.} ἐϊΐ4: Αταῦ. 1. 2. 
αὐτὰς} αντα 111, 71) 74). 130, 134. Οοοῖζ. αὐτὰς ἰῃ εἰιαγαᾶ, πιὶ- 

οἰγαι 

ποῖε ΑἸεχ. 

ΔΙ. 9ησις) 2ναα: δῖαν. Οἷτος. αὐτὸ] α 1ο6. αἀντὰς 29, 
"ς- ἐἐᾳ 8ῖδν. Οἴἶτος. Απππσηὶ Οοὐά. αἴφυ!. Αχων. Εά. ἀτί- 
ναντι} ἕναν], (γτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖε ρώπια, 30 ς, πὰ αἰϊοϊ υἱ Ψ δι, χα]α- 
“ιτασμ.} πιᾶλτρο βληματος ὃς. εἴ ἔς πιᾶγξο ῥγἰΠΊΔ τηλπιὶ 110. Ἐχ 
81}0 (ογίδῃ ἰμιεγργεῖς. τὰ ὄντος} 4 ὅν)ος ς8. φιοώ Δὲ ΑἸτῃ. 1. 
αἰϊΐψυς. Απῃ. Εά. ἐπὶ τῆς κιδ.}] εογαν ἀγα ταῦ. :. ἃ. τῶν 

μαρτ.} τὸν μαρτυρίου 32, 71. Οοῃιρί, Αγαῦ. τ. 2. διδν. Μοίᾳ. 
Οεοης. Ογτ. ΑἹ. 1, ς. (δὰ αἰϊδὶ υἱ ναι. -Ἐ καΐα τροσωπον τοῦ ιλα- 
φηριου ὁ ἐξὶν τπὶ τῶν μαρτυρίων 18, ςξ, 74) 84., τού, 128, 134. Αγαῦ, 

:. 2. “Ἔ ελάδῃ, ἢ αυοὰ , του, μῦ Χ ἴῃ οπγαάς. υίποτε ΑἸἰεχ. 

Ἴ ἐπῆε, ΠΩΣ αυοὰ ἰαθφι ἐπὶ τοῦ μαρτύριον, 72. ΓΙΔΓΡῸ ῥΓΙΠΊΩ 
π ἀσο εἴ οἰ ὥρπο ργαῆχο ἱπες σεέϊα 00 ἀυοῦυ ρΡυπέᾶ!5 {00]4- 
σιητο) χαΐα τροσωπὸν τοῦ ϑυσιαρηρίον ἐξὶν (6) ἐπὶ τῶν μαρτυριὼν 
31, Ἐ ἰη τοχῖα Ὁ ὃκ, εογσηι “υ διπιαπὴο φμοά Δι ἐοβὶ πιονὶς (ἃς) 

Δεν ας τῇ σϑάσην ἰὰ τεχί ἤης ἄξῃο Ἄιτηςηὶ (οἀά. αἰϊ, Απῃ. Εή. 
ἐν οἷς] εὐ ἐος ταῦ. ᾿ς 2.6.καὶ Ὁ οζζ. σο1} α 52, γῖ, 72. ἐκεῖ- 

ΣῸ] ἐχ ΝΠ, Χι τό, 18, 29, 29, 30, 32, 52, 57, ζ9) 64. 71, 729 
73» 7795 7ὃι 85, τοῦ» 130, 111. (ομῃιρὶ. ΔΙα. Αἰεχ. (δι. Νὶς. Αὔωῦ. 
1.2. Απῃ. 1. πὰ ὦ Ἄπη. Ἐά, ἐκεὶ Θεός Ογτ, ΑἹ, 1. ς. (δὰ δι: 
μὲ Ν᾽ αἵ. 

Δ]. ϑυμιαάσει 1 ϑύμίασεις ς5. ϑ σει ς 3) “6. αὐάκεε! (ορῖ. 
ἑκοεηηίαι δίαν, Οὔτγος. ἐπ᾿ αὐτὰ ᾿Ααρ.] Ἀαρ, ἐπ᾿ αὐτου 5}: ΑΙα. 
ἐπ᾿ αὐτοὺς Αχρ. λἰνὸφ ζοτῖδ γεν Εστοσ. ὕτο ἐπ᾿ αὐτοῦ ὁ Ἀκρ. }} ἐπ᾿ 

ἄντο Αχρ. 53. «Ἰαϊοπ μβεν τγβα διγίκης ΑΣχαὺ. 3. δι μι] 

Ἡ ουϊτιπ Ἀταῦ. 3. σύνϑετ. λιπΊον} συνϑέτ. τὸ λέπτ. ζ9. σὺν- 
ϑισίως λεπΐης 19, 1ο8. ἴι. νος λεπῆον ἔιρεγ λὲ {ιργαίς ρυπι λη 
ΤΔΠῸ ὈΓ ΠῚ 111. -Ἐ ὁέπε οἷεν, δῖλν. -Ἑὅ πὶ τἰγνιίαπιαίε κοιηροίο 
“δε (δε) Οὐρί. τὸ πρὼὶ πρωλ} τ ωρ. τρ. 23. κα τὸ 7ζ. 

α [τόσοι πρωΐ (ορί. ἐπισκεναζη} εἐπισχεναση 129. (ΟΠ. 

ἐπισκεναζης 59. επισχευαζει 18, 75» τού, 34. ΑἸοεχ. 

Ογν. ΑἹ. ἱ, μαγῖς ρυϊπι, 3ος. τοὺς λύχν.--τοὺς λύχν. ἴῃ ςοπι. 8.] 
α ἃἰτεγιῖγα εἰ υα 5 ᾿ϊελςεπὶ 4. ϑύυμ. ἐπ᾿ αὐτ.7]λ-ς3. ϑυμια- 
σει 2] ϑυμιασεις ςς. ϑυσιᾶσει ἴῃ ἴεχίυ, ἰςὰ ϑυμιαζειν πιλγρο, τό. 
ἑπεέπάεγε δίαν. Οἴἶτος. ἐπ᾿ αὐτοῦ] ἐν αυτω 72. επ᾿ ἀντοὺυς (ἢς) 

ς9ς. Ἐ διαπανῖΊος 14, 16, 25, 329) {79 73» 77ν 78. Ολῖ. Νὶς. δἰαν. 
Οἴἶτορ. - ϑυμιαμα εἐνδελέχισμον (τεςυγί5 νοςυπὶ ἐπ᾿ αὐτῷ ἴῃ 
ςοιη. 8 ἀεςερῖς ΠἰὈγασα πῦ) 39. (μἔμρρεν τ βαβετίμνι ( ορῖ, 

ΝΙΠ. Καὶ ὅταν] α 53. κ καὶ 30. δϊλν. Οἴτοσ. χαὶ οτ᾽ ἄν 

131 ἰξαπῆη} αναπῆη 31, 64. αναπῖει ὃς. απ ΝΙ], Χ, τ6, 

18, 109, 25) 20, 30, 52) 57», 58, (9, 22) 74) 75) 76, 77.) 84, τοό, τοϑ, 
128, 130, 131) 134. ΑΙά, ατῆε! 14,71. δεοπάεε Αὺς. Ἄαρ. 
τὸς λύχν.] κα 53. τοὺς λυχν. Ααρ. 15» 75. λύχνους, ὁψε ϑυμ.] 
λύχνους ὀψὲ, ϑυμ. Οαϊ. Νίς. Αὐρ. ὅ5γΓγ. εἴ ἔς ρῥτίπιο πδϑυΐς Ναζ, 
{«ἀ αἀἰπιπιιοποπ), φιᾶπιὶ πυης πδυεῖ, ςαἰλπιο πιο εἴηχοόγιπε Ἑάϊίοτες. 

ὀψὶ] τὸ οψε 30, ςό, ς9, 74. 74») 76, 84, 85, τού, 130, 134. ΟΥΓ, 
ΑΙ. ἱ, μαγῖε ρείπια, 395. ἧς πιδλγροὸ Χ. τὼ οψε ς3. τότε οἶε το, 
1ο8. κα 129. ϑυμιάσει) ϑυμιχση 18. 5ιαν, Οἴἶτον. ϑυμια- 
σιις ςς. ἐπ᾿ αὐτῷ} ἐπ᾿ αὐτο ςτ6. επ᾿ αὑτὸν 19. ποη ἀϊπίπρυϊε 

δὶς Αὐψ. ἐπ᾿ αὐτ. ϑυμ. ἐνδελ.} α 72. ϑυμ. ἐνδελ. δια π.] 
α 30. α διαπαντὸς ΝΠ, 29» ς9, 76, ὃς, 130. Αὐρ. Οορῖ. διχ- 
παντὸς υπεὶς ἱηοϊυαϊε ΑἸεχ. ϑυμ. διλπ. ενδελ. γξ,), 84.) τοῦ, 134. 

γινιας} τας γ. 14, τόν το, 3, 29, 30, 32) 53, 54, 45, 48, 9, ὅ4, ᾿ 
21) 78, 74, γέ, 76, 77». 78, 84, τού, 108, 130, 1519) 134. Οὐοπιρὶ. 
ΑΙ. ΑἸεχ. (χϊ. Νὶς. Ογγ Α]. 1ις. ὥς πιᾶῦρο Χ. αὐτῶν) ὑμῶν 
(οπιρί. Αγαῦ. 1. 2. 

ΙΧ. Καὶ 1] α 1. Οεοτρ. ἀνοίσεις] ἀνοισέτε ἍΤ], Χ, 18, 

195γ25γ.20,) 32) 57») 59.572» 73ν74ν 70» 77» 78, 84. τού, 1το8, 128, 130, 
134. (οπρΙ. Αἰά. ΑἸεχ. (δῖ, Νὶς. Ασγαδ. :. 2. (ορι. Απῃ. 1.1 
αἰΐίᾳυς. Απῃ. Εὰ. ανοισεται 14) 16, 30, ςῃ ς8, 7ς) 131. ανῆσητε 

(ης) ς2. ἄνοισει ἐς. “δεσαι Αταῦ. 3. πὔενα, ϑίαν. Οἴζος. 

ἐπ᾿ αὐτοῦ 13) απ᾿ αὐτὰ ς-2. ἐπ ̓ αὐΐω 195, 30) 72) τού, τοϑ. (οτηρὶ, 
(γε. ΑἹ. ἱ, ραῖε ρπιᾶ, 3ος. ἐπ᾿ αὐτὸ ὦ 29, 74: 84; 129, 130, 
134. δίαν. Οἰἶγοχ. ἔτερ.) α Αγ. 3. κάρπ. ϑυσ. καὶ σπονδ. 
αὶ σπεῖσ.) εἰ ἀωοεαυβαπι (πῶ ὑβοαιίοπὶς εἰ ραν βεαιίοπὶς πὸ οβέγαινὶς 

Αιαῦ. 3. κάρπωμ.} ἴῃ πυπι. οἰ μγΑ]Ϊ, οὰπὶ εἰ ργασ τυ 0, Ασαλ. 1. 
αἰἰϊφυς. Απῃ. Εἰ. ϑυσίαν] ϑυσιας ΝἼΙ, Χ, 18, 19, 29, 30, ξ9, 
74. 84.) τού, 134. Ογτ, ΑΙ. 1. ς. Αγην. 1. δἰαυς. Ασπὶ. Ἐά, ργα- - 

τηϊτυηῖ καὶ (οιηρὶ. Απῃ. 1. αἰθφυς. Αι. Ἐά. σπονδὴν] [υρτὰ- 

ἰςρί. τεσεπὶ πιδηι συνγέρασμα ((ις, ἰες. συγκερασμα) τοό. ἐϊδα- 
ἐἰοπες Αππη. 1. αἰἰϊφυς. πῃ. Ἐά, σπείσεις) σπεισετε Ν], Χ, τ4, 

16, 18, 4-ς,), 29, 32, 52») ς4) ξ7,) 72. 73ν 74. 70γ 77. 785 84) 8ς, τού, 
1οϑ, 12:8, 131) 134. Οοπρὶ. ΑἸἰά, Αἰεχ. (δι. Νῖὶς. Ασδῦ. σ. 2. 

Απῇ. τ. αἰϊΐφυς. Αγ. ΕἘά. σπειρέτε (ἢς) τς. σπεισέϊαι 0, ςό, 
ς8. τιεσεταν ς3. τοοιησεται (ς) 7)ς. ποιησέϊε ς9ς. τσοιήσεις 
ςς. ἐϊδες δ5ῖδν. Οἶτοσ. ἐπ᾿ αὐτῷ 2] απ᾽ αὐτὸν ς2. (αἴ. Νῖς, 

Χ, ἐξιλ.] -Ἐ ̓ Ααρὼν 18. «μιαγδέξ. πιΐποτς ΑἸεχ. ἐπ᾿ αὐτῷ] ἐπ᾿ 
αὐτω ς3,) 71. ἐπ᾿ αὖο Χ, τς, 18, ςς. α4, τό, 19, 2ξ, 29, 30, 
32) 52) 54) 57, 58, 19, (4) 72) 73ν 745) 75» 76, 77ν 78, 84. 8.» τού, 
1οϑ, 128, 110, 131) 114. (πρὶ. ΑΙά. (δῖ. Νίς. Αταῦ. 1. 2. 3. 

Οορί. Αγηι. 1. αἰᾳφυς. Απῃ. ἘΔ. υποὶβ ἱπουάϊι ΑΙεχ. κα 'π υὴρ 

Ω “2 
ἐπισχιχς ἢ 

ἰοςο, (τὰ 4110] ἁσηοίςετε νἱάεῖυγ, Αὐξ. ᾿Ααρ. 7] « δὶς Αἰεκ. ἐπὶ 
τῶν} ῥγαγηϊίς, ἰςὰ υηςὶ5 ἱποϊυΐ, καὶ ἐσιϑήσει ΔΙοχ, αὐτοῦ 5} 

4Ε 



εἶ 

γν15} 

' 
Ἐν δ .,.,.Δ: 

Θ΄᾽Ά᾽). 3 » " ον, τ᾿ δέν, φῶς, ὠς , 6 ς » ΣιΩ ω, ῥνδ 

Ὅιει αὖτο' εἰς γενεᾶς αὐτῶν ἅγιον τῶν ἀγίων ἐς! Κυρίῳ. 

ν}!} 

ΜΝ 

“2. 

ΧΗ 

ι΄ 

78 

γισ ᾿ 

μα 

Ξ Ε, Ο ΔΟ Σ. 

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, 
: - ἰδ ς"᾿ -ὩὉὌὌ0Ὄ{ΕΕ ἰφι 2. “ὁ Ν ΄ ς 

λεγῶν, Ἐαν λάξης τὸν συλλογισμὸν τῶν υἱῶν ᾿Ιδραὴλ ἐν τῇ ἐπισχοπῆ αὐτῶν, χαὶ δώσεσιν ἕχαςος 
ἴω [δὴ ρῷ ",, ς ΓῚ φρὸ ἰ ων .9 ρὸ 3 ὸ » ρ0 

λύτρα τῆς ψυχῆς αὐτῇ Κυρίῳ, καὶ ἐχ ἕξαι ἐν αὐτοῖς πίώσις ἐν τῇ ἐπισχοπῇ αὐτῶν. Καὶ ττό 

ὃ δώσουσιν ὅσοι ἂν παράπορεύωνται τὴν ἐπίσκεψιν, τὸ ἥμισυ τϑ διδράχμου ὅ ὅ ἐςὶν χατὰ τὸ 

δ ἥγαχμον τὸ ἅγιον, εἴχοσι ὑξολοὶ τὸ δίδραχμον, τὸ δὲ Ὑ ἥμισυ τῇ διδράχμου, εἰσφορὰ Κυρίῳ. 
Πᾶς ὁ παραπορευόμενος εἰς τὴν ἐπίσχεψιν ἀπὸ εἰκοσαετᾶς χαὶ ἐπάνω, δώσουσι τὴν εἰσφορὰν Κύ-. 

΄ 

βίῳ. 
ἐν τῷ διδόναι τὴν εἰσφορὰν Κυρίῳ, ἐξιλάσασθαι περὶ τῶν Ψυχών ὑμῶν. 

Ὁ πλουτῶν ἃ πρροσϑήσει, χαὶ ὃ ““ενόμενος ἐχ ἐλατ]ονήσει ἀπὸ τῇ ἡμίσεως τῇ διδράχμου 
Καὶ λήψη τὸ ἀργύριον 

ΚΕΦ. ΧΧΧ, 

11. 

12. 

13. 

μ᾿ 9. ρ Ἂν, ἰῶ εὸ 3. ν ᾿ 7 » ιν 29 νΝ ᾽ ρ» οἱ ρ ΄ 

τῆς εἰσφορᾶς παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ, χαὶ δώσεις αὐτὸ εἰς τὸ χάτεργον τῆς σχηνὴς τοῦ μαρτυρί8᾽ 
Ἂν ρϑ ς ». ϑ Α, ᾽ὔ Ψ ξ΄. ϑ ’;’ . ρ᾿ ἰϑὰ ςξ͵ “Ὁ 

χαι ἐξζαὶ τοῖς υἱοις Ισραηλ μνήμοσυνον ενανγτι Κυρίου, ἐξιλάσασϑαι σσερι τῶν ψυχων ὑμω»ν. 
Ἃ, 

Και 

Χῆν, 

σου ϑυσιαςηριου )ς. Ὅορι. ἀπὸ τοῦ αἷμ. τῷ 2 καϑ.7 α αἱ8.ὕ 

αἵματος] -Ῥ τῶν μαρτιων 8ς. ΠΙΔΓΡῸ τοῦ περι τῆς ἀμάρτιας Χ, ὃς. 
εἰ ἢς πιᾶῦρο ῥγπηᾶ Ιηᾶπι 130.0. “Ὁ ἴῃ εχ! φωΐ οἱ Δμρεγ “εἰδα 

Ασην. 1. αἱΐψυς. πη. Εα. τὰ καϑαρισμδ] -ἰ- τῶν ἁμαρτιῶν 
τοῦ ἐξιλασμου γι. (ορί. - τῶν ἀμαρτιων του καϑαρισμου τοῦ εξι- 
λασμον ἀπαΐ τον ενιανῖου 30, 72, γς, 1.30. -Ἐ εαάεπ), πἰῇ ᾳιοὰ 
α τὸν καϑαριόμου, ΝΙ, Χ, 14. τς, τό, 18, 10) 255) 29) 32) ζ2) 53» 

5... 55) τύ, ς7, 58, 64, 73» 74» 78, 77ν 78, 82, 83, 84) ϑ471οό, 108, 
128, 1209 131) 134. Ὀοπιρὶ. Αἰὰ, (δι. Νῖς. Ογε. ΑἹ.1. ο. Αγδῦ. 3. 
δίαν. -Ἐ λασμου τῶν ἁμαρτιων τὸν χαϑαρισμου απαξ του ἐνιαυτοῦ 

ζς9. τ τῶν ἁμαρτιῶν τοὺ ἐξιλασμοῦ ἅπαξ τῇ ἐνιαντοὺ, [τὰ τῷ ἐξιλ. 
Ἰποῖ5 ἱποϊυία, ΑἸεχ, -Ἐ ρωγ βοαιίομὶς ἐἰοϊϊζονμνα “επιοὶ ἱπ ἀππο Αὐᾷ. 

Οεοῦρ. εἰ υορἐαέίοπεπι (επιεὶ ἔπι ἀππο Αττ. τ. αἰΐαυς. Αὐπὶ. Εά. 
Ἔ δειοαιὶ αὐ ρεγ βεσπάμπει εἰ ἐχρίαπάωμπι νιοὶ ἱπ σππὸ ΑΥΔΌ. 1. 2 

καϑαριεῖ] καϑάριεις 19) ὃς. καϑάρισει 30, {9, 75. αὐτό 
ἀππηϑίοῃςεπι ρος μαης νοςεπὶ οδίδπιο ἱπάυιχεγιης Ἑάϊΐογες Ν διϊοδηὶ. 
864 ποι} ἀϊπίηριμιης ροξ ἤδης ν. )ς, ΑΙεχ. (δὲ. Νίς. Ασδδ. 1. 2. 2. 

εἰς γιν. αὐτ.} α εἰς 75. κα οπιηΐδ Αππηςηΐ Οοάά. αἰϊφυϊ, Αὐπι. Εά. 
γενεᾶς] τας Ύ. ΝΠ, Χ, ας, τό, 18, 19, 2ζ9 29, 30, 32) 53») 54) 6) 

τό, ς7, ς8, ς9) 64, 71) 72) 73» 74» 75: 76) 77» 78» 82) ὃς, τού, τοϑ, 
118, 130, 131) 134. (Ιοπηρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. Οαῖ. Νίο. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖε 

Ῥηπ)α, 307. Ατηϊ. 1. Οεοτγρ. αὐτῶν} υμὼν 19, 118. Οοπηνὶ. 

(ορῖ. δὶς ρίεπε ἀἰπίησυυης ΑἸεχ. (δῖ. ΝΊς. εἰ ἢς ῥγίπιο ἀπ ηχὶξ 
Ἑά. Ναι. {εὰ ἀϊπιηδιίομοπη Ὄταίσγιης Ἐάϊΐογεβ. ἅγιον] μαπόξωνι 
ἐπί ΑΥΔΌ. 1.2. φμοπίαπι (απόξωπι Αταῦ. 3. Οδογρ. Αὐπ. 1. δ] 146. 
Ἄχ. Εα. ἁγίων] 5 ἰρρῖ. Ν 1]. ἐςὶ] εςαι ζ9. κα Αιαῦ. 3. 

Κυρίῳ] τω Κι. 19, 25, 53» 50, 8.,. τού, 1τοϑ, 118. Οοπιρὶ. ΑἸεκχ. 
(γε. ΑἹ. ]. ς. 

ΧΙ. Καὶ], Οεοῖξ. λέγων] εἰ αἰεὶ! Ἀτιη. τ. αἰΐφυς. Ααπῃ. Ἐά. 
ΧΙ]. Ἐὰν λαξης) ἐᾶν λαξη 74. .Λ' ἀεεερενγὶς Αυρ. 

2εγὶ, Αλδγ. τὸν συλλ.} κα τὸν Οοπηρὶ. τῶν υἱῶν) α τῶν ᾽ς. 
« Μ|; Οεοτρ. ἐν τῇ ἐπισχ. 15] α ἐν τῇ 72. Μεεμπάίμπι πμσιεγμρε 

(ΚΜ Ζεζε- 

Ατδὺ. 3. καὶ δώσ. καὶ δωσωσιν 53), 134. ἥμης ἀεὶ ΔΑΥΔΌ. 3. 
α χαὶ Απιθγ. (δὰ αὐ βις ἴῃ Οομά. Οτρεοὶς τεπαῖυγ Αὰν. λύτρα] 
λυτροὸν 53,72. Αὐυρ. Απιδγ. ϑ8ῖλν. τῶ λύτρα ΑἸεχ. τῆς ψνχ.} 

περι τῆς Ψ. 128. ΑἸά, δαν. 

,2. ΑἸά. ΟεοΥς. 
ψυχ. αὐτῷ ψυχ. αὐῇων 14, «8, 

ψυχ. ἑαυτοῦ ς9, 71, 84, τού, 134. ϑῖλν. Μοΐᾳ. 

ἑαυτοῦ ψυχ. 19, 75. 1Ίοϑ. αὐΐου ψυχ. 30, ὃς. α αὐτοῦ ὅ8ϊαν. Οἱ- 

τον. Κυρίῳ} τω Κ᾿ Χ, τ4,) 16, 18, 19, 25, 29, 30, ς3» 54) 59), 
σς γα; 34. δ. 7) 82. τοῦ, 1320, 134. ΟομρΡὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (δι. 

Νιῖς. γὰρ. :. 2. ϑίαν. Οἴτορ. γγ, ΑἹ. νἱ, ρατε ρεπια, 181, 1εἀ 

Αἰδ᾽ οὐ Ναῖ, «Ἔν τὴ ἐπισκοπὴ αντων 72. Ατδῦ. 1. 2. Αγπικηὶ (οαα. 

«ἤφυϊ. Ατπτῃ. ΕἘά, Ἐ εδάεπι Ὁ κα Αππ. 1. καὶ οὐκ ἔςαι) πε 

Μὲ Αὐτηεηὶ (οάά, δ᾽] 4ᾳυ]. εἰ ἄς ἴῃ ἴεχῖι, {δὰ φμοπία»π ποπὶ ἴῃ ΠηΆΓΡ. 

Αστι. Εα. ἐν αὐτοῖς] ἱπ σιείϊο ἱρίόγμα δῖαν. Οἴἶτος. τἼωσις] 
πιοῦ: Αὐγηθηὶ (οαά, δἰῖαι!, Αὐτὰ. ΕΔ. εἰ ὥς, (εὰ δὰ ῥγα τα ο, Ατηι. τ. 
ἐν τῇ ἐπισχ. 2] α τῇ ςξ8. ἀρκα πεπιέγμπὶ ΑΤΆΡ. 3. -ἔ ἐς Αται. τ. 
αἰπσυς. Ασπι. Ἐα, 

- " Ν ο -᾿ ΄ ε' 

ΧΙΠ1. Καὶ τατο] ἦος ππμϑεγα 5ἷαν. Οἰζοσ. δωσ. ὅσοι) δωσ. 

σοι τς, τξ6. δὼωσ. μοι ς3. δώσ. σοι ὅσοι ΟΥΥ. ΑἹ. νἱ, Ραγῖδ ρχί πᾶ, 

31. {εἀ ΑἸ101 οὐ ἦαῖ. χη πεν ἰηϊτεγροηὶς εἰδὶ ἴῃ ὑπὸ ἰοςο, [δὰ ποη ἴῃ 
4“. ε κ᾿ εἶ 

410. Αυρ. εἶα δτιιδ ΟΡ6: ψηοίσμοί (ορί. ἀν] ἐᾶν 10, 322, ζ3, ζό, 

θς. ἧς Ογτ. ΑἹ. 1, Ῥασῖε ῥτῖπια, 131) {εὰ υὧὐ Ναῖ. νἱ, Ῥατγίς ρυϊπηδ, 
᾿ ξ΄ 

ι8:. τιαραπορενωντ.) παραπορευοντ. 2257 τ τ, ζ0, 7. τού, 110. 

(ουρὶ. ἄς εχ οοστὶ 1:6. τὡτροπορενσοῦϊ. 72. τὴν ἐπίσκ.) ῥγῶ- 

τί 

ἐλάλησε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν, λέγων, Ποίησον λουτῆρα χαλχϑν, χαὶ βάσιν αὐτῷ χαλ- 

ὥςε γίπ]εσϑαι" χαὶ ϑήσεις αὐτὸν ἀνὰ μέσον τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίου, χαὶ ἀνὰ μέσον τοῦ 
.-»» 

ταϊτυης ἐπὶ 59, 130. Οὐρὶ. Ῥγαγαϊτῖς Ἰάςπὶ ἴῃ «βαταέξ. σηϊηστὲ 
ΑΪοκχ. τὸ ἡμ. τῷ διδο. ] του διδρ. το ἡμ. ς9. Ἀπιδτγ. διδραχω. 

10" " 49,.,,2} τδανμ, 1 ζ, 59) 64, γξγ 131. (οι. διδοαιχ-. 

μου τ᾿, 29} διδραχματος ς2. ὃ ἐξιν] α 58, 83. ΑἸά, υπεῖς ἰη- 
οἰυάϊε ΑΙεχ. φκοά Δὲ ΑΥπι. 1. αἰΐψυς. Αστιν. Εα. ὅ ἐς. καταὶ 

τὸ δίδρ.) ,. (ἅς) 72. κα τὸ ἐνὴ ΑἹ. ᾿, Ρατῖς ρυπιᾶ, 121. εἴκ. ὁδ. 
τὸ διδρ.} α 18. κα τὸ διϑδρ. δῖαν. Οὗτος. νι σιπεὶ οδοῖος ἀαῤει ἐ] ἐγ εἦ- 

νᾶ ϑγῖ. ργαπιτυπς τ ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. ὁξολ.} Ἑ το Απη. ι. 
4] !4υ6. Ατιη. Ἐά. τὸ δίδο. 2.1 τὸ διδραχμα τι8, 1320. Αἴεχ. 
“πηᾶερ ἀϊάγαενιωπι Αται. 1. αἰΐαιθ. Αστῃ. Εα. τὸ δὲ ὅμ.} α δὲ 

Ογτγ. Αἱ. 1. ο. δῖαν. Οὐἷΐγοσ. ἐὶ δὲν δίκα Αττα. τ. αἰϊΐφυς. Ατηγ. Ἑά. 
εἰσφορὰ Κυρ.} α 74. πμιδν εἰσφορα ἵζνρ. (ἢς) ς8. ἱηγέγεμι Τδοπιῖπο 

Οορί. εγ οδὶδεο Ἰοπιπο Αἴτη. 1. αἰΐαᾳυς. ᾿Ασπι. Ἐὰ. Κυρίῳ) 

τω Κ᾿ ΝἿΙ. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. σοη αἰπιηρσυΐϊξ ροίΣ ἤδῃς νοςεπὶ Ασα. 3. 
ΧΙΝ. Πᾶς ὁ παραπορευόμ.} τ. ο τορευόμ. 72. δ οπιπὶ βοῇ 

εὐεηίς Αγαδῦ. 3. εἰς τὴν ἐπίσκ.} , εἰς τό, 2ς, 32, 52, ς4, τ τ» 

ς7, 7ς, 78, 131. (αἵ, Νῖς. ἐπὶ τὴν ἐπίσκ. Οοπιρὶ. υὐδιαγε Απιδν. 
ΠΝ ἐς Ατὐτη. τ.  8Πααε. Αγσῃ. Εα. δώσουσ!) ἀεπὶ 8ϊαν. Οἴἶγορ. 
τὴν εἰσφορ.} α τὴν τοϑ. ΑἸεχ. Ατπι. 1. δ]ηχυς. Αὐτη. Ἑά. Κυι: 
ρἴῳ]} τω Κ᾿ 18. Οοπιρὶ. Ογτ. ΑἹ. ἐ; Ρατῖε Ῥγίπηδ, 131. 

ΧΝ. Ὁ τλοντ.] κάι ὁ τῦλουτ. ς2. κα ὁ Ογτ. ΑΙ. νἱ;, ῥρατῖς ῥτῖ- 
τὴᾶ, 181. τροσϑήσει!) αδάαι ϑῖὶᾶν. Οἴἶτορ. ἐλατ]ονήσει]) ἐλα- 

τονωσει (ἢς) Ν]]. ελατἼονωσει ςς, 82, τοβϑ, 118. ΑΙεχ. ελατῆΊωσει 

20, 74) 75, 76, 84) τού, 134. ῬΏΪο ἱ, 499. δἰϊπιίπμαι! 5ϊδν. Οἰἴἶτγορ, 
ἀπὸ τοῦ ἡμίσεως) ἀπὸ του ἡμίσους ΝἿ], Χ, 145) τό, 18, 2 ς, 32, ς ζ, 
ς8, ς9,) 73» 74) 78, 845 τού, 130, 131) 134. (οπιρὶ. (4ῖ. Νὶς. ΡΗϊο 

Ϊ, ς. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρᾶττς ρυϊπηᾶ, 1321. απὸ τὸν ἡμίσου (ἢς) 29. αἄο 
του ἡμισὺ 1], 120. το ημίσν ἴαῃΐυπὶ 72. απὸ τὰ ἡμίσυς ΑΙοχ. 

ἐν τῷ διδ.} τιᾶγρο ἀποδιϑονα, Χ. ἐπὶ τὸ διδ. Ογτ. ΑἹ.1. ς. -Ἑ ἐλε 
Απῃ. 1. αἰϊϊσυε. Αττῃ. ἘΔ. Κυρίῳ] α 27. τῷ Κι. γε. ΑἹ. Ἰ. ἐ. 
Ἔ περι τῶν υἱῶν Ισραηλ 83. ΑἸά. -Ἑ πάρα τῶν νιων ἷσρ. ςς, (9, 
74, 78. 76, 84, τού, 129, 134. δίαν. Οἴἶτοσ. “ Ἔ δβάςεπι, εἀ πηςὶς 
πο], δίαν. ΜοίᾳΌ Ὁ “δ ογωνι 77,αεἱὲς Αἰτῇ. 1. αἰἶφας. Απτ. Ἑά. 

ἐξιλάσ.) καὶ ἐξιλασ. 77. Θεοτς. ἐξιλασϑαι )ς. ξγορίεἰαίίοπει ϑδν. 

Οἴτορ. ὑμῶν} ἡμῶν ὡς, τιοό. Μιὶς Αὐηθγ. 
ΧΝῚ. λήψη--μνημόσ.) α μας εἴ 4ι ἰὶς ἰηϊτεαοςῆς 72. τῆς 

εἰσφορ.] τὸ τῆς εἰσῷ. 7ς. γορ ἰαιίοπὶε οὐϊαέίοπεσι ΑΥΔΌ. 3. καὶ 
δώσ. “αὐ΄᾽: σωίενι δῖαν. Οἴἶγορ. αὐτὸ] ἧς εχ οοσγ. ρὰ αὐτὸ 

Ῥτΐπιο, )γ5ς. αὐτοῖς Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρΡατῖε ρυΐπιδ, 131. α δίαν. Οἴἶχορ. 
εἰς τὸ κάτεργ.] κα εἰς 53, 75. ατὸ 11, τς, 129. Οντ, Α].]. ς. κα εἰς 
τὸ ζ0. ἔςα!]} οῆο ϑῖαν. Οἴἶτοσ. μνημόσ.) ργιξανττυηῖ εἰς 14) 
τό, ας, 325) 2, 54) 64, 7ζ5 77ν 78, 111. (αἴ. Νὶς. Θεοῦ. Αττη. 1. 

αἰϊΐφυς. Αττη. ΕἘά, ᾿εσιέσεμσε πεορεου ας ἈνηΌτ. ἔγαντι]) ἐναύ]ιον 

Ογτ. ΑἹ. 1. ς. Κυρίου} - μνημοσυνον γαρ ἐςὶ ς8, 74), 75, 76, 84, 

τού, 134. ἐξιλάσ.} και ἐξιλασ. 11. εἐξιλασκεσϑαι 71, 7ς. εξι- 
λασισϑαι Χ, 18. ὑμῶν} αντὼν 145) τό, 23) 30) 52, 54» 57») 73» 
γ8, ὃς, 130, 121. (αἴ. Νὶς. Αγτῃ. 1. δἰίφυς. Ατπι. Ἑά. 

ΧΥΠῚ, Καὶ] , ϑὅ8ἴαν. Οὔἤτοσ. Ορουσ. τορὸς Μῶωυνσ.} ἐκνε 

Δοίε (ορῖ. Ατπι. 1. Αἰαυς6, Αὐτη. Βα. λέγων] εἰ αἰϊεῖε (ορῖ. 

Αὐπη. 1. διε. Ασπν. Εά, ΚΣ Οἷς 

ΧΥΤΠΠ Ποιησ.} καὶ ποιησεις 2. Ἢ σεαυτῷ ᾧνγτγ, ΑἹ. νἱ, ματα 

ΟΥΓηΔ, 3049 [δ ΠΑΡ οῖ 410] ῥἰιι5 {επεὶ υἱ αὶ. χαλκ. α΄ ““] ἐα 

“γε Αταῦὺβ ἴῃ (ὐορίο- Αγαῦ. Εα. αὐτῳ] αὐτὸν 128. Αἰά, Οὐορίῖ. 

εἰ Ατδῦς ἴῃ (ορίο-Αταῦ. Εἀά. ἔς ὥγντγ. ΑΙ. 1, ρας Ῥυπηᾶ, 

Ἴ Ἢ 12 

(ορτι!5 
, ΟῚ [4 

ν,π|εσ9.] ἐχνυπίεσ). τό. 311) ἴοἀ Δ|10]1 ρὶι5 Τσπιοὶ οζ να, 



ἴῃ Ἐ 
ΚΕΦ. ΧΧΧ. 

ξ΄ --» ρϑ φ 5232. αὶ Ψ ας, »’ 3 Ὰ, ἃς ε εοςἩ  »»»»»Ὁ - 3 Ια «, 

19. ϑυσιαςηρίου" χαὶ ἐχχεεῖς εἰς αὐτὸν ὕδωρ. Καὶ νίψεται ᾿Ααρὼν χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτὰ ἐξ αὐτοῦ τὰς 

2ο. χεῖρας, χαὶ τοὺς πόδας, ὕδατι. Ἵοταν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σχηνὴν τοῦ μαρτυρίου γίψονται 
ὕδατι, χαὶ ὁ μὴ ἀποϑάγωσιν, ὅταν προσπορεύων)αι ππτρὸς τὸ ϑυσιαςήριον λειτουργεῖν χαὶ ἀναφέ- 

με »’ Χά ΄ Ν ρ6 ΄Ν, Ν 4 Χ4 χά 3 ΄΄ι 

21. ρεὶν τὰ ὁλοχαυτώματα Κυρίῳ. Νίψονται τὰς χεῖρας χαὶ τοὺς πόδαςἾ ὕδατι, ὅταν εἰσπορεύων-- 
ται εἰς τὴν σχηγὴν τ μαρτυρίου νίψονται ὕδατί] ἵνα μὴ ἀποϑάνωσι“" χαὶ ἕςαι αὐτοῖς νόμιμον 

ἘῚ 

Ο ΔΟΟ Σ. 

᾿ 4 9) 3 96 ") βῷ φ0 3 900 ϑ 5. ἢ ΝἍ 9 ᾽’ ’ δ “" Ζ΄ 

22. αἰώνιον, αὐτῷ χαιὶ ταις γεγεᾶῖς αὑτῷ μετ αὑτὸν. Καὶ ἐλάλησε Κύριος προς Μωυσῆν, λέγων, 
νι  ν.ω 7 «7 .Ἂ»ν ΄ » » ΄ ΄ Ν ΄ », : 

23. Καὶ σὺ λάβει ἡδύσματα τὸ ἄγϑος σμύρνης ἐχλεχτῆς “πενταχοσίους σίχλους, χαὶ χινναμώμου εὐώς--οὐ Σ, σέο 
Ὰμννν » » φ’ ἃς 4 » 2 Ζ΄ ᾽ ᾿ς 

24. δους τὸ ἥμισυ τότου διαχοσίους πτεντήχοντα, χαὶ χαλάμου εὐῶδες διαχοσίους “σεντήχοντα, Καὶ 

25. ἴρεως πεν]αχοσίας σίχλες τῷ ἁγία, χαὶ ἔλαιον ἐξ ἐλαιὼν εἰν. Καὶ ποιήσεις αὐτὸ ἔλαιον χρίσμα 
Ά ζά Ν ’ ἰφι ,» ΄ μᾷ ν Ν᾿ ΄ 9 9. ᾿- Ν 

46. ἅγιον μύρον μυρεψικὸν τέχνη μυρεψδ' ἐλαιον χρίσμα ἅγιον ἔξαι, Καὶ χρίσεις εξ αὐτὰ τὴν 

δὴ 

Οορϊο-Αταῦ. ΕἘἀά. τ ἰθεπὶ ἴῃ ομαγαλέϊ. τηϊποτε Αἰεχ. 

9 ᾿ορι. Ἀπῇ. τ. αἰἴᾳυς. Απῃ. Ἑά. ϑυσεις) ρονα: 8ἷδν. Οἵ. 
σον. νὰ μέσ. τ" -----ανὰ μέσ. 23} αὶ αἰτεγυῖχα εἰ 4ιι2: 1ϊ5 ἰητοτ)α- 
ἑεηῖ 71. καὶ ανὰ μέσ. τοῦ ϑυσιας.} α ς2. υὑποεῖϑ ἱποϊυαίε ((ρ- 
Οἱεῖλ {οἱ}. αὖ Ἑάϊτογο) σας. Νὶς. ὦ τὰ Ογγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ὈΥΙΠΊΆ, 331, 
(εὐ μῆι5 (πιεὶ παδεῖ δἰ δὶ, 4 ανὰ μέσ. δᾷν. Οἶτοξ. ἐχχεῖς] 
εἴχαις τοϑ. εἰς αὐτὸν) εἰς αὐτὴν Ν]]. κα εἰς )ς. 

ΧΙΧ. νίψεται) νιψαι )ς. νίψονται Οντγ. ΑἹ. ἱ, ραῖε ῥγΐπιδ, 
41.) 1«ἀ ρμίως (“πιεῖ αἰϊδὶ ας αἴ. συσόνκμ ΑΥπι. 1. αἰΐᾳφυς. Αἰτῃ. 
Εα. ᾿Α1ρ.} -Ἔ υδὼρ ((ς) 72. καὶ οἱ υἱοὶ αὐτ. ἐξ αὐτ.) α 72. 
κοὐ )ς. Ατδῦ. τ. 2. κα ὔοᾳυς ἐξ αὐτῇ Ατοδ. τ. 2. Οεοτς. ἐξ 
αὖτ. τὰς χιῖρ.] τὰς χ. αὐτῶν ἱξ αὐτοῦ Αἰεχ. Ουρι,  αὐΐων Ν]], 

Χ, τῷ, τόν 18, 19, 25. 20, 30, 32) 43, 44. τ; 97, 48, 64, 71, 72» 
21.) 74ν 79» 76, 78, 84, 1ού, 1τοβ, 118, 128, 1105) 131, 134. (ομρὶ. 

Αἰά. (ει, Νὶς. Αδαδ. 1. 2. Οοριῖ. δῖαν. Μοίῃ. τοὺς πόδας] 
Ἔ αἰὔων τ4.. τό, το, 2ς» 32) 53» 447 57, 72») 73» 76ν 76, 78, 84. τού, 
111) 114. (οπιρί. (δι. Νὶς. Οορῖ. Αταῦ. :. 2. ορῖις εἴ Αταῦϑβ ἰὼ 
(ορίο-Αταῦ. Εά. Αγη. 1:. αἱϊίφυς. πῃ. Ἐὰ. -Ἐ επη ἴῃ ςπαγα. 
τοΐποτε Αἰεχ. ἡ τοὺς 128. - ᾿συαόμπι Οεογᾷ. ὕδ.-----ὖϑ. ἴῃ 
οοπ|. 21] α δίϊεγυῖγ. εἴ ΄υσς 15 ἱπιετγαςεης Ατδῦ. 1. 2. ὕδατι) ἐν 
υδ, ς3. ὕδασι Ογτ. ΑἹ. νἱ, ματῖς ῥτίπια, 304) [δὰ 211ὲ ρίυς {επγεὶ ὧἱ 
να. αΥἿἹ], Χ, 14, τό, 18, 19) 2ς. 29, 30, (4. 57, 48, ζ9,) 64, γ1, 
512. 73γν 74. 75. 76, 78, 84, 8ς, τού, 1τοϑ, 118, 128, 130, 131, 134. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. (αι. Νὶς. (ορι. διαν. Οἷἶτος. Αἰτη. 1. αἰΐᾳυς. Απῃ. 
Ἑάὰ. Οοριυ εἴ Απιδϑ ἴῃ (ορίο- Αγαῦ. Ἑά. 

ΧΧ. εἰσπορειωνΐ.] εἰσπορευονῖ. 18, ας, )ς», τού. Ογε. Αἱ. νὶ, 

μυϊε ρτπιδ, 304. (πὰ αἰ δὲ υτ Ναῖ. τοῦ μαρτ.} α 29. γήψον- 
ται 1} Ἔ εἰς τοὺς τοδὰς αυτων τι8. συνίει δῖαν. Οἴτγος. Οσογρ. 
νίψ. ὕδ. καὶ καὶ μὴ ἀποϑ.} α 19, τοβ, 118. κα ν'Ψ. ὅδ. (6ς) γι, γ2. 
καὶ καὶ μὴ} κ᾽ ποη Θεοῖς. ἀποϑανωσιν-----ἀποϑανωσιν ἴῃ ςοη]. 
41} αἰϊεγυῖσιπὶ εἴ αυκε ἰἰὶς ἱπιετγλοςηι, Ὀἷς (ςρια 4ς. ὅταν 25} 
α εὔπὶ 4. ς3. εἰ οτᾶν 75. ποταν 1, Χ, τ4, τς, τό, 18, 10, 

ἃς, 29, 32) 52) 54) ζ 5» 56, ς9, 64.) 732, 73» 74. 76, 77, 78) 84, τού, 
ιοϑ, 128, 130, 131, 134. (οπηρὶ. Αἰά. Αἰεχ. (δι. Νὶς. ὕορι. δίαν. 

Απτη. 1. αἰἴφυε. πη. Εἀ. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρασῖς ὑγπηλ, 311) (δὰ δἰϑὶ ρὶυς 
(εριεῖ υἱ δα. τροσπορεύωντ.} τροσποριυσονῇ. )ς. προσπορενονῖ. 
Χ, τό, 18, 19, ςς, το6. “γορίαψμεπί Ἀπ. 1. αἰΐφυς. Απῃ. Ἑάὰ. 
πρὸς τὸ ϑυσ.) , 19, ᾿ιο8. εἰς τὸ ϑνυσ, 147 1, 2ς) 327) (2, (7, 73» 
27. 131. Οἵ. Νῖς. Ασπι. τ. δ ψυς. Ασα). Ἐά. τὰ ὁλοκ.) α τὰ 
τό. ὁλοκχυτώμ.} ολοκαρπωώματα 1], τῷ, 9, ὅᾳ 73» 77» ὃς. 
ἢς ἴῃ ἴεχῖυ, (οὰ πηαγρὸ ραπιὰ τθᾶπὺ χαυτω μαῖα, 130. καρπωματα 
)ξ. Κυρίῳ] Κυριου 19, 1το8. τὼ Κ. 14, τό, 2ς, ζ4ν 71» 74) 76, 
579) 78, 84,131) 134. Αἴεχ. (ὑαϊ. Ν ς. 

ΧΧΙ. Νι Ψ.--ἀἰποϑαν.) μας εἴ αυᾶ ἢ5 ἰπιειαςεηϊ ς3, 72, 
τού. γίψοντ. 1] νιψωντ. 2ς. καὶ γιψονῖ. 74. )ς, γ6, 84, 134. 
Θεοῖς. τὰς χεῖρ.) τοὺς τῦοδας 10, γ5) 130. -Ἐ αὐτῶν 14, τό, 
4ζς, 32) ζ2) ξ4,) 575 73» 77» 131. (δῖ. Νὶς. ὕορῖ. Αγδρ. 3. (ορίυϑ 

εἰ Αγωῦς ἱπ (ορίο-Αγῶῦ. Βά. τοὺς πόδ.) τὰς χειρ. 30, 75, 

139.  αὐῇων 14) 1ό, 19. 2ς») 32, ς2,) 54, 57, 77ν 118) 131. Οοπιρί. 
(δι. Νῖς. Οορῖ. Ασα. 3. Ασππη. 1. αἱϊίφυς. Ασπι. ΕἘά. Αγῶθ5 ἰῃ 

ὑδ. τ" - 
ὕδ. 45} α αἰϊετιπσ. εἰ φυα ἰΐ5 ἱπιεασεης Ψ11, 19, 29, 46, (9, τοθ, 
128. Ατγδῦ. 2. Οορῖ, Απῃ. 1. δἰΐφυς. Απῃ. Ἐά. (ορίυ εἴ Αγδὺς ἴῃ 
Οορίο-Αταῦ. Εά. εδάεπη υπςεὶς ἰηςἰυἀϊς ΑΙεχ. ὅταν] η οταν (Ώς) 
Χ, ι8, 30. εἰσπορεύωντ.} εἰσπορευονὶ. 18,2 ς, 75. νίΨ. ὑδ.} 

λ 4) τό, 30, ξ2,) ς4) 7, 71, 73», 74. 785 76, 78, 83, 84) 8ς, 130, 
131) 134. ΑἸ. ϑίαν. Μοίᾳ. Οεαν. ἵνα μὴ ἀπο.) α τοβ. 

καὶ ου μὴ ἀποϑ. Ἃς. Αἰεχ. χαὶ μὴ αποϑ. "ς. ΑΙΔΌ. τ. 2. Οεογς. 
ἔςαι αὐτοῖς] ὁῆο ἐδ δῖαν. Οἴτος. γόμιμ. αἰών. ργαιτυηϊ ἐπ 

Οοοτς. δ᾽δν. Οἴτορ. - ὡ ἐδ) φυὶ ροὴ ἐμπι ΑτδΌ. τ... δ δ]: ἐμ 

δῖαν. Οἴτορ. -Ἑ δὴ λέ στα. τ. αἰΐφυς. Ασαὶ. 4. αὐτῷ καὶ] α 75. 
καὶ αὐΐω καὶ ς3. καὐτῷ 111. αὐτῷ καὶ, (ει αὐτῷ πῃ ομαῖαξι. ταΐποιο, 

ΑΙεχ. αὐτῷ τε καὶ (γε. ΑΙ. νὶ, ραπε ῥγίπιδ, 304. [ε( δἰ! Ὀἱ ρὶυ5 (ππιεὶ οἱ 
δι. αχαὶ ΑἸΔὉ. τ. 8. ταῖς γιν. αὐτὸ με αὐτόν) μετ᾿ αὐΐων. ταις 
γῖν. φυγῷν 72. μετ᾽ αὐἴον ταις γεν. αυτον ς8.᾽ ταῖς γίν. αντὰ μετ 
ἄντους ς3. ταῖς γιν. αὐτῶν μέ! αὐτές ΑἸεχ. ταῖς γεν. αὐΐου μετ᾽ 
ἄντὸ 30. εἰς τας γένεας αὐων ᾿ληῖυπι )ς. τας γενέας αντου μετ᾽ 
αὖον (ἢς) ι8. ἐπ ριξιπυης Αγαῦ. τ. 2. ἐπ 2 “πεν α οὶ θμ: ξονμ δὲ 

29Π “μοι δῖαν. Οἴτοζ. ρρέπεν δι ἱομὶ εἶμ: βοῇ ἐμαὶ ΑΥδῸ. 3. 

ΧΧΙΙ. Καὶ] , Οδοιῖσ. Ατιη. 1. δΐφυε. Αππη. Ἑά. Κύριος] 
Ργαπικυηι απὶςυΐυπι Οορίις εἰ Αγδὸς ἰῃ Οορίο- Ατδῦ. Εά. πρὸς 
Μῶωνσ.} ἐνπαὶ Μοίς Αππ. 1. αἱίᾳυε. Απτ. Εα. λέγων) α Ογτ. 

ΑΙ. ἱ, Ραῖε γεπιλ, 322. ἐἰ ἀϊχ! Οοοῦζ. εἰ ἀεὶ Αττη. τ. αἰϊφυς. 

ΧΧΙΠΠΙ. Καὶ σὺ) Α σὺ 120. ἤμ ἀμίεπε ϑἷδν. Οἰἴοσ. Α καὶ 

Οεοῦς. Οορίυ9 εἰ Αγαῦβ ἰπ (ορῖο- Ἄγδρ. Εὐ. λαξι}] 1 σιαυτω 
ςς, 72, 1.8, 110. -Ὁ εἰδὶ ΑΙδ. 1. 2. Απῃ. 1. δἰϊίφαυς. Αγ. Εά. 

(ορίυς εἰ Ατῶῦε ἰη Οοριο-Ατγαὺ. Ἑά. ἡϑυσμ.} ἡδυσματος ις. 
ηδνσμα μέῆα (ας) γ2. «4 ἀμερωιπιδκ, Οδοῦζ. ανοναία δῖαν. Μοί,. 
Αφυίδαι ἐχρεϊπι, τὸ ἄνϑος) τὸ], Χ, 14, τς, τό, 18, 19, 

8.5, 29, 30) 32) ζ4,) ςς, (ον ὅ4, 73, 74. 76, 77.» 78» 82, 84, 1ο8, ι18, 
148, 110, 131, 134. ΑΔ, Αἰεχ. (ας. Νὶς. Ογε. Δ]. 1, ρατῖε ρείπιδ, 

σικλ.----σίκλ. ἴα 322. ἐΐξ οἷο Ατδῦ. τ. 2. α«Ἅ Μόνε Οδοῦῃ. 

φοῖσ. 24] α αἰϊεγιῖγ. εἰ αὐα5 ἰΐ6 ἰηϊειδοεηῖ Αγ. 3. σίκλους] 
Ἔ πιλῦζο ρεῖπιδ πιαηῦ ἡκχίς (δογμμι βοίκπι Απὰ. τ. καὶ κινναμώ- 
μου} καὶ κιναμωμου 18, ς9. (Τοπιρ!. καὶ κιννάμωμον ς8, τού. Οορι, 
καὶ χραμωμὸν 22. κακχα ΑἹά. εὐωϑους 1} εὐωδὲς γ8. τὸ 
ἥμ. τέτ.) α ς3, ςς- τὸ ἢμ. τουτων 84. τὸ ἡμ. αὐου ΝΊΙ. πεν- 
τήκ. 15} ργαρπητυηῖ καὶ 14, ᾿ς, 16, 18, 2ς» 52, ς4) ἐς, 9, 64, 73» 
γᾳῳ 76, 77, 78, 84. τοϑ, 118, 130, 131, 134. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. (δῖ. 

Νῖς. δίδλν. Οἴτος. Απῃ. ι. αδἰΐᾳυθ Αγη. ΕἘά. - σικλοὺυς τοϑ, 
118. Οοπρὶ. πιντῆήκ. 19 --πτεντήκ. 29} αὶ αἰϊεγυῖγ. εἰ 4υα5 115 ἴῃ- 
τεγδοθηῖ 14. 18, 19, 3. 4, 71), 7ζ- σιεντῆήχ. 23] ρεαπιίζαηῖ καὶ 

Χ, τς, τό, 2ς, 2, 54. 495 64) γ4, γ6, 130, 131, 134. καὶ ἔωρτα- 
(ςρι. ρεπιᾶ πιᾶπυ τού. 

ΧΧΙΝ. ἴρεως] μερεως (ἢ) 16, ς4. Οοπιρί. ἢς, (ρὰ πηληυ5 ἴς- 
εὐπάλ {ργαίςρίς χοσος, 131. κασσιαοις ᾽ς. ἀγίου] α υυριου 
(ἄς, ἐοτίδῃ εχ ςοπηρεπάϊο ἤοη ἰητεϊ!εέϊο) 20. καὶ ἴλ. ἐξ ἐλ.} α ἐξ 
ιτοό. - ἕγαι Ογτ. ΑἹ, ἱ, ρᾶσῖε ρείπιᾶ, 322. οἱδὶ τδηΐμπι ϑίδν. Οἵ- 
ποῦ. -Ἑ πεαίεγοε, ἰοὰ υἀποὶς ἱπο]υίυπι, δίᾶν. Μοίᾳ. εἶν} ιν το, 
γ6, 118, 124. ἣἵν ((ς) ςΒ. Οοπιρὶ. ενα ξεγην ({ς) ς9.. κα 72, 
75. τοῦ. Ογτ. ΑἹ.]. ς. -Ἐ (ϑοβοὶ. εχ τππᾶγρ. ἱπάσέϊ.) ἡγοὺν λιτρας 
16. ς8. νειυπῖ, φυλῖ ἰῃ Οτγαοο διεὶς ἐν ἑνὶ, Αται. σ᾿. αἰϊΐφυς. Ασα. 
Βα. 

ΧΧΝ. Καὶ), ϑ8ῖδν. Οἴτος. 
χρ- ἅγ.} ἑλίος χρισματων (ἔς) )ς. χρ. αγ. ελ. ς3. 
οἷρμν ἐν «πόλιοκενε (απ διατὶ, Αττα. τ. δἰίφυς. Αστ. Εά. 

ἅγιον 257 α Ροϊεεπιυπι εἰ φυα ἰΐς ἱπιεασεμς Ατδῦ. τ. 2. μύρον] 
αὟΥι!!. μυρεψικ.} μυρεψικου ςς. τέχνῃ} α γα. “Ῥ ν- 
Ζυεέπίκ (Ορί. χρ- ἂγ. ἔςαι} α τοῦ. Βγατηϊῖῖ καὶ 118. 

ἴλ. 5} -Ἐ αλειμμα το, το, 118. χρίσμα} χριρὸν γ1. 
ΧΧΥΙ. χρίσεις) χρισὴς τού. 85ϊΑν. Οἷἶτοξ. ἐξ αὐτῷ] αὐ ἐ] 

δίδν. Οὔτορ. τον μαρτ. τ᾿ --τοῦ μαρτ. 2} κα αἰϊεγιὰ εἰ 42 ἰἰὶς 

αὐτὸ ἀντω (6) ς9. ἔλ. 
α ἔλαιον γι. 

ἅϊιον τ5--- 

«. 

ΧΙ͂ χλάν ἰδὲ 
σε τί 

“.ὄ Μὲ ἃ ἀξ ας 

τ 

ἐν ΑΒ 

σο 

γ.2.2 
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ἁΚΆΠη. Ἑά. Οοραις εἰ Ατδῦς ἴπ Οορίο-Αταῦ. Ἑαὰ. 

ΕΝ 

τᾶν τες, 
΄’΄ 

τοὺς 

Ε δ 

- 

Ο Δ Ο Σ. 

μμ»" . ., 27 - 7 5 »νὉ . “ ΄ ρ- 9 7 Ν .» 9 

χαὶ τὴν λυχνίαν καὶ πάντα τὰ σχεύη αὐτῆς, χαὶ τὸ συσιαςήριον τ ϑυμιάματος, Καὶ τὸ ϑυσι- 

αςήριον τῶν ὁλοχαυτωμάτων χαὶ πάντα αὐτῇ τὰ σχεύη, χαὶ τὴν τράπεζαν χαὶ πσάγτα τὰ σχεύη 
9 45 Ν Α, ἰδὲ 

ἀυτῆς, καὶ τον λουτηρᾶ. 
"ς ε 4 9 ΄ “,νἍ» Φἦ ἰὴ ε ’΄ 5. ἰ 4 ς ΄ » 

Καὶ ἁγιάσεις αὐτά: χαὶ ἔςαι ἅγια τῶν ἀγίων' “σᾶς ὁ ἀπ)όμενος αὐ- 

τὠνψ ἀγιασϑήσειαι. Καὶ ᾿Ααρὼν καὶ τὰς υἱὲς αὐτῷ χρίσεις, καὶ ἁγιάσεις αὐτὰς ἱερα]εύειν μοι. 

τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ λαλήσεις, λέγων' ἔλαιον ἄλειμμα χρίσεως ἅγιον ἔςα!ι τἔτο ὑμῖν εἰς τὰς 

γεγεὰς ὑμῶν. Ἐπὶ σάρχα ἀνθρώπου καὶ χρισϑήσεται" χαὶ χατὰ τὴν σύνϑεσιν ταύτην ἃ ποιήσεϊε 

“ὑμῖν ἑαυτοῖς ὡσαύτως" ἅγιόν ἐςι, χαὶ ἁγίασμα ἕςαι ὑμῖν. Ὃς ἂν “ποιήση ὡσαύτως, χαὶ ὃς ἂν 
δῷ ἀπ᾿ αὐτὰ ἀλλογενεῖ, ἐξολοϑρευϑήσεται ἐχ τῇ λαξ αὐτᾶ. Καὶ εἶχε Κύριος πρὸς Μωυσῆν" 

λάξε σεαυτῷ ἡδύσματα, ςαχτὴν, ὄνυχα, χαλξάνην ἡδυσμξ, χαὶ λίδανον διαφανῆ" ἴσον ἴσῳ ἕςαι. 
"ς ΄ 9 39 νο »’ Ν 22 ρ ᾽ ἈΝ » φ», 

Καὶ ποιήσουσιν ἐν αὐτῷ ϑυμίαμο μυρεψιχὸν ἔργον μυρεψᾷ μεμιγμένον" χαϑαρὸν ἔργον ἀγιον, 

ἱπιοαοεπῖ 9. τῆς σχηνῆς) ΚΊΤΨΊΙΙ, Χ, τῷ 1ς, 16, 18, 10, 2 5» 

29, 30, 52) 53») 54) 45») 56, 57. 58, ζ9, 64, 71, 72, 7357 747 79» 77» 
γ8, 83, ὃς, τού, τοϑ, 118, 128) 120, 1119 134. (οηρί. ΑΙά, ΑἸεχ. 

(αι. Νῖς. Αγαρ. 1:. 2. 3. ϑίαν. Οἴτορ. Οδογρ. Αττ. στ. δἰΐᾳυς. 
τοῦ μαρτ. 25] 

τῆς διαϑηκης 2ς,), 29. κα 71976. - χαὶι τὴν τραπεζαν 729 755) ὃς. 

Ἀκαῦ. 1. 2. διαῦεῖ εδάσπιὶ πιᾶῦσο ἐεουπάα πιᾶπὶ 12:1. -{ ἐδάσπι ἱπ 
ἴεχῦ Ὁ ᾿ξ Ασγῆν. 1. -Ἐ εαάεπὶ ἴῃ ἴοχῦ! ἄπο ἤσπο Αττηθηὶ (οαά. 
αἰϊφυϊ!. Ασπῃ. Ἐᾳ. 

ΧΧΥΠΙ. Καὶ πάντα τὼ σκ. αὐτῆς} καὶ τσ. αυτ. τὰ σχ. 77, 
110. δίαν. Οἷἶγογξ. καὶ τὸ. τὰ σκ. αὐῇον 82. , πάντα 10. 
α οπηηΐα 11, 1ς) 4, ς8, γ1. ΑγὰΡ. 3. Οορῖυβ εἰ Ατδδβ ἱπ Οορῖο- 

Αγ. Ἐά. αὐτῆς τϑ---αΟὐτῆς 2] κα αἰϊεγιῖσ. εἰ 4ι65 ἢϊ5 ἰηϊεηαοεηῖ 
γ2) γ8, 128, 124. κα εδήεπι ἢΐς 6. δδάεπι ὈΪϊ5 (οτρία 18, 2ς. 

καὶ τὴν λυχν.] α ἴβὲο οὐπὶ 44. ς4. -Ἐ ἡ ας ἴῃ Ἰοευλϊπίηο Οορῖ. 
Ῥγαυατς χα Ασπι. τ. καὶ στάντα τὼ σκ. αὐτ. 23] α 53» 106. καὶ 
τ. αὐ. τὰ σκ. 30, γς, 8ς, 130. κα πᾶντα ς8, τοϑ. 118. ΟοΙηρὶ. 

Ἀταῦ. 1. 2. “πάντα ἱποϊυΐ, υποὶς ΑἸεχ. -Ἐ καὶ τὴν σκηνὴν τῇ μᾶρ- 
τυριου καὶ σάᾶνταὰ τὰ σκευὴ αντὴς 11, τς. καὶ τὸ ϑυσ.}] κα οὐπὶ 
44. (9. ϑυμιάμ.} -᾿ ἰς καὶ τὴν λυχνίᾶν καὶ σαντα τὰ σχευή 
ἄντὴς τ6. 

ΧΧΝΤΙ]. τὸ ϑυσιας.1 εἰγβαβενίμνι τὐγπιίανιαίκπι εἰ ἐλγβαβένέμια 

Ἰπάτρο (πᾶπὶ ἰδὲ ΤοΙηγηΔῖΔ 275 28, ΟἸΩΪΠᾺ ἰῃ ἰεχίι, {πρρίεν!ς ρυπΊᾶ 

ΤΩδη115) Αι. 1. τῶν ὁλοκαυτ.} του ολοκαυτωματος «ς. 8Αν. 
Οἴτορ. αὐτῇ τὰ σκ.] τὰ σχ. αὐτου 14, (8, 72, το8. Οοιηρὶ. 
Ο(ορῖυς ἴῃ (ορίο-Ατὰρ. Ἐά. δοῦν. πηλγρὸ Απτ. 1. ἰη ἴεχῖι Ατ- 
ταρηΐ (οὐά. 411}. Αἰτῃ. Ἑά. καὶ τὴν τράπ.] ,« εὐπὶ 44. Αταῦ. 
1. ἅ. καὶ τὴν τρ. καὶ τ΄. τὰ σχ. αὖτ. καὶ τὴν τρ. και τ΄. αὐὖῇ. τα 
σχ. 134. δίδν. κα ς8, )ς. Απη. 1:. δίαυς. ἄπο. Ἐὰ. α πάντα 
το. 108, 118. κα καὶ 1 Οφογξ. καὶ τὸν λουτ.} - καὶ τὴν βασιν 

αὐῇου ΝῚΙ, Χ, 14.) τό, 18, το, 25). 20) 30, 32) {29 ς3» 54) δ, ς7, 58, 

39» 64, 71) 72) 73» 745 76ν 76») 77. 78) 82, 83.) 84) 8:, τού, τοϑ, 
.128.) 110, 131, 134. Οοπρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. (αϊ. Νῖς. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, ρδιῖε 

Ρτμδ, 422. Οορί. δίαν. Μοίᾳ. ὕὕδοῦς. Απι. στ. αἰϊϊαυθς. στῇ. Ἑά. 

Οορῖι5 εἰ Αταῦς 15 (ορίο-Αταῦ. ἘΦ, - εἰ ονῖμες δας εὐκε ϑὶδν. 
Οἶτορ. κ καὶ Θεοῦρ. Αππηεηὶ Οοάά. αἰϊφυ!. Ατπ. Ἐὰ. 

ΧΧΙΧ. Καὶ 1] α Οεοτρ. αὐτὰ } κα ϑίαν. Οἴἶτος. τῶν 
αγ.} α Ἀσαῦ. 3. πὰς} καὶ σᾶς 82. Αταῦ. 1. 2. 3. ϑῖδν. Οἵ- 

ΧΧΧ. Καὶ ᾽Ααρ.] ““αγοπδρε σαίομ ϑῖδν. Οὗτος. 
(4ᾳ4.] πρατ. μοι χρίσεις καὶ ἀγιασεις ἐς. 
Αταῦϑ ἰῃ (ορῖο- Αγαῦ. Εά. 

[ςτὶρῖ. μοι Α11ἃ ΤΊΔΏᾺ 131. 

ΓΟ ορίο-Ατοῦ. Εά. 
ΧΧΧΊ, τοῖς υἱοῖς Ἰσρ.} α Ἶσρ. 30. εμσι ΜΙϊς 17 αεἰῖς Αταν. τ. 

αἸφυς, Απτῃ. Εά. λαλήσ.} ἰοσμαγὶς δ5ῖᾶν. Οἴἶτορ. λέγων) 
“: ἀϊε ἡΠς τας ἰὰ ΤΟ ορίο- Ασρ. Εά, εἰ αἶκες Οβογς. Ασπη. 1. 4111- 
αυς. Ατπι. Ἑά. ἔλαιον] ΜῈ ἦος ταὶ λὶ οἱοανε Ἀταθ. 1. ἃ. ἄλειμ- 

μα] χρισμὰ 184. ιΌ, 325) 52) 54) 57) 047) 73) 77 γ8, 131. (Αἵ. Νῖς. 

"χρισμιὰ χρισμα (Π0}) 29. ἃ 49) 72. (ορῖ. Ατδῦ. 1. 2. 3. χρί- 

σεως 1 αὶ 30, "ς. Οορἴιβ ἱπ (ορίο- ΑΥΑΡ. Ἑά. ἅγ.] αγ. αγίων 

γ,4., γζ) 76, 84, τού, 134. ἔξαι τὰτο ὑμῖν] ες. υμ. πετο 10. σρι 

τούϊο μοι 72. εςδι βμιοὺ τοῦτο ἤς. 

Χρίσ. ςυπὶ 
κηρε: ἐδδος ἄς. (ΟΡΌ!5 εἰ 

ἑερατ. μοι. αὶ μοι 14. τό, 77. ἤιρτα- 
εἰ (πεογοείμε ργαβαδωπὶ νελὶ Ἀτδὺς ἸῺ 

ἐς μὲ τῆτο ὑμῖν (Π0) Χ, 18. 
- 4 " »“ο. . " 

« ὑμῖν ΠῚ, 130. ἔγαι τατό μοι, ἴεὰ μοὶ ἴῃ οπαγαέξ, πλῖποῦε, ΑἸεχ. 
ἦρε »εἱδΐ ἈΤαὺ. 1.2. οἷο ἦος υοὐὖὶὲς δῖαν. Οἰἶοσ. κα τῶᾶτο ΑΥπιθπὶ 

(οὐά. αἰΐφι!. Αττη. Ἑά. 

Οἰδογρ. 

εἷς τὰς] α τὰς ς3,) τ6. Ῥχαπλτίξ εἰ 
ὑμῶν] υμιν 72. αντων ἢς. 

ΧΧΧΙ]. Ἐπὶ σαρκ. ἄνϑρ. ὁ χρισϑ.}] α αὶ 84. ργαφιπιίκτα πὶ δὲ 
ΑΓΔ. 1. 2. «αγὸ Πονιέμὶς ποὰ πηαρείμν ἐς, (δὰ ἐς αὐιςὶδ ἱπουΐ, δ[αν. 

Μοίᾳ. Μιρῥεν εανπερὶ ἠονκἶπὶς πε ππσαΐιν ἰδ Πς δῖαν. Οἴἶτζορ. 

ἐανο δορεῖπίς ποῦ ἘΡΕΙΥ ΑΥΔῸς ἴῃ Οορῖο- Αγ. Εά. χαὶ κατὰ 

τὴν σύνϑ. ταῦτ.) καὶ κατὰ τὴν συνϑ. αὐτου ς8, 72. ΑἸ. τ. 2. 

ΤΩΔΥΡΟ ΡΥΪΠΊΔ τηδηι τὸ εἰδὸς τουτο ς8. 
)ς. κακαὶ 18. Αγ. 1. κα καΐα τὴν σύνϑ. ταύτ. Αταῦς ἴω Οορῖο- 

Ατοῦ. Ἑὰ. ὲ ποοιήσ.) κὶ ποιησεται )ς) τιοό. κι ποοιηϑήσεται τ, 
1, τό, ὡς, 10, 329 ζ2,) ζό, ς7, 779, 789. 131. (ἰαἴ. Νὶςο. ποῦ ζαεϊατὶς 

ὑ»Η δἷαν. δἰ ποι ζαείες Ατδὸς ἴὰ (ὐορῖο-Αταῦ. Εὼ. 

αὐτοῖς τύ, 72. -ἢ αἱικά 8ῖδν. κὶ Οορῖι5 ἴθ Οορίο- Αγαὺ. Ἐά, 
Απη. τ. αἰ ἶχυς πὰ. Ἐά. ὡσαύτ. --ὠσαύτ. ἴῃ οοτη. 33] καὶ αἷ- 
ἰετιῖγ, εἴ ατ|85 115 ἱπτοαοεηξ 5 5. α Ρώπισῃ 8. ἅγιόν) ,ανέξωπε 
επῖρι ΑΤΑΌ. 1. 2. φιία (αμπέίωμε Οδοῦρ. Ασγιῃ. 1. αἰϊΐφυς. Αὐπὶ. Ἑά, 
ἐςι] ἐξαι 29. λα Οορῖιυϑβ 'ἴπ Οορίο- Ατὰρ. Ἑά. ὠγίασμα) ἐπ (απες- 
ἐὐβεαείοπενι Αττη. τ. δυο στη. Ἐῤ. 

ΧΧΧΠΙ. Ὃς ἂν ποιήση] ος εαν τ. 32. 
τποιησει (ἢς) τού. 
"αεῖαι δῖαν. Οἰἶτορ. 

ἴα 1}|9 

καὶ κα]α εἰδὸς τουτο ἴπ ἴδχίι 

ἑαντοι;} 

ος ἂν Ὅοιει γζ. 
εἰ φμίσμηφις ἤαεία! Ἀταῦ. 1.2, Μ τεγο φμίζκαηε 

φηκ ζαεϊεὶ (Πς) Ατηι. 1ἱ.ἔ φεὶ γαείεε Ατσωθηῖ 

Οοὐά. 411}. Απτ. Ἑά. ὡσαῦύτ.} - ὡςε οσφραινεσϑαι 19, τοϑ, 
Σ18. καὶ ὃς ἄν] α ὧν )ς. «κμὶἢ φμ μα δίαν. Οἴτορ. δὼ} 

εἐἰαὐϊ Ατὐτα. 1. δ] 1Π14ὰς. Αγσπι. Ἑά. ἀπ᾿ αὐτ. ἀλλογ.} ἀλλογ. απὸ 
ἄντ. 52. ἐζολοϑ.] ἐξολεϑρ. ΡΟ πιοῖς Αἷεχ0 ρεναἰσίμγ δῖαν, 

Οἴἶτορ. - 16 Θεοῦ. ἐκ τὲξ λαοῦ] απὸ του Δ. 30, 72, 8ς, 130. 
δίαν. εκ ρορε]ΐς Αταὺ. 1.2. αὐτΒ} τοντὸυ 14» τύ, 2ς, ς2,) ζ4) 

57) 78, 131. ,411|, ς3. μιδδεῖ ἴῃ Ἵοπιαγδές, πηπους ΑἸεχ. 
ΧΧΧΙΝ, Κύρ.] ργαηνττιης ἀγάσυθιπι Οορῖιβ εἰ Αγαδβ 'π Οορ- 

ΤΟ-ΑΥΡ. Ἑά. Μωυσ.}] Ἔ ἀϊεεπς Οορῖυβ ἱπ Οορίο-Αταρ. Ἑὰ. 
λαξε] καὶ σὺ λώξε Ογτ. Αἱ. ἱ, Ρατὶς Ρῆπια, 324. ἐαρε ως Οεογσ. 

Ατταεηὶ Οοὐὰ. δἰαυϊ. Αττη. Ἑά. σεαντῷ} α θοῦ.  ἧδύσμ.} 
αγοσαία δἷλν. Μοίᾳ. Ααυϊίδιη ἴογίς ἐχρετηῖς, ν)ής δὰ σοπηπηᾶ 23. 

ὄνυχα] καὶ ονυχα Χ, τά. τό, 18, 25, 30, ς3, 54, τό, ς7, 48, 72, 73, 
γ)4,) 76, 84. ὃς, τού, 128, 130, 131, 134. Αἰά. (Αἴ. Νὶς. ΟΥγ, ΑἹ. 

ἰ. ς. Αγαῦ. τ. 2. 3. (ορῖι5 εἴ Αγὰθ5 ἴῃ ορῖο- ΑΥαΌ. Ἐά. γγξιλὶς 
κι ἴῃ Ομαγαϑ.. τηΐποσε Αἰεχ. α 9, 64. χαλξαν.} και χαλδ.- 
ψὸν 72. ργαιητιηῖ καὶ Χ, 16, 18, 19. 2ζ9) 30) (4. τύ, ς7, ς8, ζ9, 

Ὅ4, 71, 737 747 7765) 84) 8ς, τού, 118, 128, 120, 131, 134. (πρὶ. 

ΑΙΑ. Αἰεχ. (δὲ, Ν:ς. ῬΆῖο 1, τοο. Ογζ. ΑἹ. 1. ς. Ασγδρ. 2. Οορῖυς 
εἰ Αγὰρβ ἰῃ (ορίο- Ατγὰρ. Ἑά. δῖαν. θοῦ. Ασπὶ. τ. δίηαιθ. ἄσηι. 
ΕΔ. α Διϑῆ. τ. 2. ἡδυσμε} Ἕ ἐ; αἰδὲέ ([ᾷς) ϑίαν. Οῆτορ. 

α Θϑοτρ. λίδ. διαφ.] Ἐ ἐξαίρετον ἐξαιρέτω ῬΉΪΟ 1. 5. εἰν πίαπα 
δυγκνι δῖαν. Οὗἶγορ. μάν ρηγμνι 8518ν. Μοίᾳ. ἴσον ἴσῳ ἔςαι)} 

σὸν ἰσὼως ἐξαι Χ, τ9, 72. κ ἴσαι ΡΟ 1. ς. ονηπό “φιαΐὶν σεξη ιταδ 
Μι δῖαν. Οἴγορ. ογιπε. ἦος ἐπ᾿ σφιαϊὶ πσηίμγα ἐγ ϑῖλν. ΜΊοίᾳ. χφια- 
ἐϊα αὐ »ποίεγαπι (ορῖαδ ἰδ (ορῖο- Αγλῦ. Εα, 

ΧΧΧΥ. ποιήσουσιν] γαοίε: ΑτδΌ. 1.2. 3. Ατπι. τ. αἱ ΐααθ. Ἀττι. 
ἘΔ, ἡαεία: 8ῖαν. Οἰἶΐγορ. 

Α]. 1, Ῥασῖε ργι πΊα 

ὡς ἂν 

2 4 “ὁ Γ , " 

ἐν αὐτῳ] λα ἕν τό, τό, 1:24. Ογξ, 
᾿ Ὕ “ ῃ »" »- π᾿ 

) 2324. αἴ2}ο Χ, ΙΔ. Ι δ, 10, 28.» 20, 20, 32, 5.9» όᾳ. 

-᾿ν - ὃ. »- ΩΣ » »» .- -" ων» ἵ, 9 το 
4.“ 7 4.9 , Ὺ} γθ, 4 459 8, 82, ῳ .59 τοῦς ΓΙΌ, ἰν ᾧ ς 130, 111, (Οπιρί. 

ΑἸά. Αἰεχ. δι. Νίο. Ῥῇπο 1, ζοο. ορῖ. Ασδῦ. σ᾿ 2. 32. ἈΠῸ. σ᾿ 

αἰααθ. Ατπι. Ἐά. , υὐγιπιαὺς δῖαν. Οἰΐτορ. μυῤεψικὸν} μὺυ- 

βὸν μυυρεψικον γ4,), γ6, 84, τού, 134. (ορῖ. μυρεψικον ἱυρον ἢ. 

μῦρον μνρεψου ῬΏΙΟ 1. ς. ἔργ. τ᾿ ποΐογ. 2} α αἰϊογωῖς, εἴ. φυια 

ΚΕΦ, ΧΥΧ, 
σχηνὴν τοῦ μαρτυρίου, χαὶ τὴν χιδωτὸν τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίε, Καὶ πάντα τὰ σχεύη αὐτῆς, 27; 

248. 

μ" { τιν:. 
Ἵ υ; Ὁ ὦ | 

ς “ν᾽ ᾿ , 



Ο { Ἑ 
ἘΕΦ. ΧΧΧ.- 

, ες 9 ’΄ -ἝΧ, ἙΝ 7. », 72. , , ἢ 3 5. : ἘΝ ΩΣ [4 

Καὶ συγχόψεις ἐκ τὅτων λεπίον, Χαὶ ϑήσεις ἀπέναντι τῶν μαρτυριῶν ἐν τῇ σχηνὴ τὰ μαρτυρίου, 36. 

ΚΕΦ. 

ΧΧΧΙ. 

αἷς ᾿Α 7 ΄ 3 ρῸ Ὡ Νὰ ες Ἅ» ς .ω ΄ 

ον γνωσθήσομαί σοι ἐχεῖ εν" αΥ τον τ γον Ἔγᾶδυμο υὑμίαμα. 
’ φΡ 3 ΄ 

τὴν ἃ ποιήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖς" ἁγίασμα ἔςαι ὑμῖν Κυρίῳ. Ὃς ἂν ποιήση ὡσαύτως, ὡςε ὀσφραί--. 
γεσϑαι ἐν αὐτῷ, ἀπολεῖται ἐχ τ λα αὐτ. 

Δ Ο Σ. 

Κο]ὰ τὴν σύγϑεσιν ταύ- 

:.2ώ. ΚΑΙ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, Ἰδοὺ ἀναχέχλημαι ἐξ ὀνόματας τὸν Βεσελεὴλ τὸν 

“.: 

4. 

5. 

τοῦ Οὐρείου τὸν Ὧρ, ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα. Καὶ ἐνέπλησα αὐτὸν πνεῦμα Θεῖον σοφίας χαὶ 
συνέσεως χαὶ ἐπιςή ἐν “παντὶ ἔργω διανοεῖσθαι. Καὶ ἀογιτεχτονῆσαι χξεσϑαι τὸ Ὑρυ ἐσεῶως «ΜΉ ς(γ). γι οεισθαι, 4 ῆ ; ἐργᾶ χρυ- 

΄ Ν, Ν, ἈΝ μνΝ Ἃ ε΄ ΄- Ν᾿, » Ν" ’ὔ ἽἋἌ 

σίον, χαὶ τὸ ἀργύριον, χαὶ τὸν χαλχὸν, χαὶ τὴν ὑάχινϑον, χαὶ τὴν πορφύραν, καὶ τὸ χόχχινον τὸ 
Ἧ Ν Ἁ, Ν Ν, 3 Ἂν Ν ἈΝ Ὡἱἷἤ ΄ 3 ΄ ννΝ ,’ 

γηςὸν,. Καὶ τὰ λιϑουνογιχὰ, χαὶ εἰς τὰ ἔργα τὰ τεκτογιχὰ τῶν ξύλων, ἐργάζεσθαι κατὰ “πάντα 
Ν 

ἷκ ἱπιοταςεηῖ )ς. ἔργον 13} -Ἐ ἀγιον 74, 84. τού, 134. μυ- 
ξΕ}γ μεμιγμιν.) μνϑεψου μεμιγμένον 78. μυρεψὰ μιμιγμένον σὺυν- 
σι τεὰτ [ἃ μεμιγμίνον υπεὶν ἰπο]υ τ, Αἰεχ. συνθισέως μυρεψον με- 
μιγμίνον 14. τό, 2ς, 30, 32) ζ4,) 73ν 77» 8: 130, 131. (ὑαῖ, Νς. 

σινϑισιως κεμιγμῖνον μυξιψα 78ν 70, 84, τοῦ, 134. συνθεσεω; με- 
μιγμένου μυρέψον 78. κα μιμιγμένον ς9ς. μυρεψου συνθϑισεως ταῃ- 
πὶ 19, 20, ζ 3. τύ, ς8, 6, 73, 1τοϑ, ε18. Αὐ. 1. 2. Οεοΐς. μυ- 

ξιψιχον συνϑισίως 83») 118. ΛΙά. - ζω: ἐοπιροίουῖς ( ορί. μι 

μι γμιενον" καϑαρ.} σνυνθϑίσεως χαϑαρᾶς, εἴ συνϑίσιως ἱπευΐςαῖ, ΡΏΙο 

,. ς. χασαρὸν} καθαρὰ ς3, 6. χαϑαρ. ἔργον) α ἴογον ς8. 

ἐργον χσϑαρὸον συνδίσιως καϑαρον ἐργὸν (ἢ) Χ, 18. χκαϑ.. ἔργ. 
ἀγ.] Αγ. 10γ. χαϑ. 30. (Ὁρ. , Αγαὺ. 3. ἅγιον) α τοῦ. 

Αωδ. τ:..2. ὦ ,απᾶκπι δῖαν. Οἷἶχοζ. ἐν πάπα Δπῃςπὶ ( οὐ ά. 

«αι. πη. Εἀ, 

ΧΧΧΧ. συγκέψεις.) σνγκχόψει Βαΐ. ἱπ Ολι. Νὶς. 1, 904. 
σιΎκ. ἰχ τοῦτ. λεκ].) εοπίενος ἐΠμαὶ ςοπίετεπαίο Ἀταὺ. 3. τούτων] 

ἀπ πο. τ. δἰίφυς. Απῃ. Ἑὴ, ,λιπΊὸν] λεπῆον λιπῆον 12. 
- λεπῖον σνγκοψεις (ῃς) ς8. λιπῆως Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρμαγῖς ρήπια, 324. 
ϑύσε.] Ἑ ἐξ αὐτου 118. Ατῶῦ. 3. Αγῃι. σ. αἰϊϊις. Ἄττῃ. Ἐά. 

αὐτὰ Βαί. ἱ, 402, (τἀ δἰ"υἱ υἱ Δ΄ αἴ. ἀπίν. τῶν μαρτ.) απιν. τα 

μαρτύριον 332, 73. (οπιρί. Βαΐ. ἴῃ (ὐλῖ. Νὶς. 1, φοῳ εἴ ἴῃ 4ιυλδίῃογ 

(οὐ. (γτ. Δ1.1. ᾿ς. ργασηνῦς αὶ Αππῃ. τ. τῶν μαᾶρτ. 
μα: τ.}] α Ῥηογ εἱ ηυνς Πα πίε αςσοηῖ 120. ἐν τῇ σχ.} α (ἐς) 
10. 72. ὥς Βαΐ, ἱ, 402, ἰῃ (ὐοάά. ἀμοῦδι5, ἐς ἴμ 4}}}5 

εἰυο 5 υἱ ν΄ αἵ. τοῦ μᾶρτνρ.) πὶ τῶν μαρτυρίων 72. τῶν μαρτυ- 

εἰν 73ν 108. Ἄτην. 1. αἰΐᾳυς. Απῇ. ΕΔ. κα Βα. ἴθ (ατ. ΝῚς, 

φῦ τ Ἰιαθεντυτ ιν απὸ (οέϊος. 6 ιν] οσῖν χαν 14... α Οὔοτρ. 

γναθησομ.) «ἰγ) αὁο (ῃς) Ἀπιδ. 1.2. σοι] νμιν 15. α77.5 ἐκεὶς- 
9.»] ἐχεῖ (οπιρὶ. δίαν. ΔΙοίᾳ. ἅγιον) φκία (ππᾶαπι Ατην. τ. 

ἐ: ,απδνν Λπηςηὶ (ὐοαά. αἰἰφυὶ. Απη. Βά. ρυξηνπυηῖ ὦ Ἄπι. 1.2. 

δίαν. Οἰἶτγος. ἔγαι ὑμ.}] ἐξιν υμ. 82. σὺ: εἰδὲ Ἀγαῦ. τ. 2. ὑμὴν 

“υμιχμα)] ὑμῖν τὸ ϑυμιαμα ς3. -᾿ ἦος δίαν. Οἴτοζς. -ἔ ἄοι φιοά 

“αείει Ἄπη. 1. αἰΐφυς. Απη. Ε4. υμιν' ϑυμιαμα 9. ἍΙεχ. 
υαιν᾿ χα τὸ ϑνα. 72. εἴ ἤπυϊϊιος ἱηϊεσροῖϊα ἀμ ίοις ρίοπλ, δὰ 
ςοιλᾶ 1.5. Γοίςγιπὶ οὐ ἐγσίαρια Αταὺ. τ. 2. 

ΧΧΧΝΠ!. Καῖα τὴν σύνϑ. ταύτ. ὁ ποιησεις καὶα τὴν συνϑ. τ. 
φως γε ἐα ἦσο ἐοπβοβονς Αταῦ. τ. 2. ρῥγατυτῦς εὐ (ὐεοΓν. 

τποιηϑυσιται 1ξ,) 33, ξ2. 739. 129. (αϊ. 

Νις, ντ. ΑΙ. ἢ, ραπῖς ργιπιᾶ, 324. ,2αείαι δῖαν. Οἰἶος. ὑμῖν 

ἐχυ].] εα.7. υμ. 82. υμ. ἀντοις 11, ς8, 72, 73. 129. α ἰδυτοῖς 20. 
«εἰς ἠἐρμίναία Ἄττῃ. 1. αἰΐαυς. Ατππ. Εα. κοὐϊε (ς) μ«αἰς Ἀταῦ. 

αγίασμα] ϑυμιαμα 29. κα εὐπὶ (44. 73. ΠΊΔΓΡΟ εἰς ἀγι- 
ργωπης φα Αττῃ. 1. γεαπιαυηῖϊ ὦ Αγαὺ. 1. 2. 3. 

ἐπὶπε οἱο δῖαν. Οἷποσ. ἐγ ἦος Οτογς. ὑμῖν 4} 
αὐ ΔΒ. ας ἃ, Κυρίῳ} ἐν Κ΄ ς7, 78. Κύριου 75. 22ο- 
"πο οὐλὴ ἀπίουϊο Αγαῦ. 3. 4 δονιίπο δῖαν. Νίοία. 

ΧΧΧΥ ΤΙ. Ὃς--ἰν αὐτῷ} ἐξαι ἀνὴρ ὡς αὕτως (ς) ος ἂν ποιγσὴ 

ὡςί οσφεαινισϑαι 72. ὃς ἄν] ος ταν 32, 73. ΠΑΡῸ ἀνὴρ ὃς. 
' ττο ςυϊφναπι δἷαν. Οἴτορ. εἰ φμίεμηφις Ἀταῦ. 1. ἃ. 3. Ρῥγα- 

τος ᾿ς Ἄπῃ. 1. ποιησ"] ποιήσει 7) τοῦ, 131, 134. ὡταῦύτ.) 

᾿πᾶτρο ἂνῦρ Ῥγπιὰ πιᾶλπὰ 1320. ὠὡσαυΐ. ανηρ 14) 16, 2 ς, 32) 52) 57, 

«“«᾿ὦ 

τον 

τὺς σχγοῦς 

4 4 

5». 
4.“ 

ποιήσετε] ποινγσιίται 82. 

1 ἃ; 

ατμα ὅς. 

ἐςαι] σι ᾽ς. 

5,1) 77. 7γ8ν 131. (Δ, Νίς. αὶ 129. ὧς] α 7ς. Απῇ. 1. 8]11- 
4ιε. Ἄπῃ. Βα. ὀσφραιν. ἰ δοπμπι οάογονι (ορῖ. ἐν αὐτῷ) 

ἐπ᾿ αντὸ (ἢς) τ6. «ὁ ἐϊΐο 5ῖλν. (ϑδοῦγ. λα Ασβῦ. :. 2. ἀπολεῖτ.] 

Ἔ η ψόχη ἐκεινη ς3, ςό. Θεοῦ. δίαν. Οἴσγορ. ᾿ -Ἐ ἢ Ψυχη εἐχεινου 

83. ΔΙά, δ5ϊδν. Μοίᾳ. αὐτῷ} α φ9. ἄυτῆς ς3,) (6. 

Ι. Καὶ) Θεοῦ. Ασα. τ. αἰἶφυς. πῃ. Ἑά. λέγων] εἰ 

Δἰχῖι ατοτν. εἰ ἀν αι ἑλύαγ αν αἴας. πη. ΕΔ. 

11. Ἰδοὺ] κίε σθαι Οδογρ. ἀνακέκλ.---Οὐρείου τὸν] α ἴιὩὸ 

εἴ αυ: 1ἷ5 ᾿τοΓ] σι ς 3. αἀνακίχλημαι) ῥταταϊτῖς ἐγὼ ς 4. 

ΧΕΧλυχὰ 14.) 16, 30, ζ2,), 4) “Ὁ 73»7 τς, 58, ,130,. 131. ΡΣ. "» 

414. απικίχληα Οαῖ, Νίς. τὸν Βισιχ.] Βεσσελ. ἢ τὸν 
τὰ Οὐρ.] , ᾿απιλίς. 1]. ς. Οὐρείου) Ουριου 1.» τό, ΡΗ 32, ζ2, 

ζῳ,) 7, 7.3.7}. 7γ3,. 131. Ολ Νὶς, Ονν ΑἹ. 1, ρᾶπε ρῥημπια, 32. 

Ἄσ). τὸ ἀἰπφυς. Ατπν. ἘΔ. (ορῖι5 εἰ Αγαὺς ἴπ (ορίο-Αταῦ. Ἑά. 

Ὥριον τς. Οὐρει Χ, τι8, Ουρι 19, 29, 30, ς6, 6μ 71, 74», 753: 76, 

ὃ., πιὸ 158) χιϑ, 128, 120) 130, 124. Οοπιρί. ΑΙά. ΑἸΙεχ. (ορῖ, 

ΛΡ. 1. 2..3.. Ορει τῳ. Ορι τοό. Ομγ Οεογς. τὸν 3] α ς8, 
83. νιον 72. Ογτγ. ΑἹ. ], ς. ὕορι. Αππὶ. τ. αἰἴαυς. Απῷ. ἘΔ. υἱς 

Χ, τῷ, τό, 18, 19, 2ς) 29, 30) 32) 52, 54.) 66, 57, 49, 64, 71) 73» 
γ 4. γ6, 77. 7γ8, 84, ὃς, τοό, τοϑ, 118, 128, 1295» 130, 131) 134. 

Οὐπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Οδι. Νίς. Ασγαδ. :.ἕ 2. 3. διν. Μοίᾳ. σοι. 
ὯΡ) του Ὧρ γς. Ῥαιπδίς. 1. ς. (ορῖυ5 εἴ Αγαῦϑ ἱπ Οορίο- Αγδῦ. Ἐά. 
ἱκ τῆς φ.] Ρπποπικτυπῖ τὸν 14, 16, 2ς, 32.) 52) 54). 47» 73ν 77» 28, 

ανᾶ- 

131. (δῖ. Νίὶς. κα ἐκ 59, 130, 131. Καὶ Νῖς. ἃ τῆς ):. Ῥαπιδίς. 

Ιε δα} τοὺ Ἰουδα 10. 
111. ἐνίπλ.}) ανιπλ. 32. ΑἸά, ενεδυσα ς3. ἱἐπιρίοδοΡ ται. 

Ἕ ὁ Θεὸς Βα. "1, 41, κά 4110] ποι. πνεῦμα 

πνεύματος Θείου, σεῷ. ῬΒΙο ἱ, Δός. 
α σοφίας Βα. ἱ, 4.3», 507, “εὰ Βαδεῖ αἰδ. μέ μμ από  αρίεπιε 
(ρῖ. (ὐρῖις εἴ Ἄπιῦ5 ἰὼ Ορῖο- Αστὶρ. Εἀά, αυϊπο (ἐγ, βρέγἑίω 

“Μηρίεπεῖς ((οὰ έν μκ ιν 1, 2 ἢ ποῖδτισ ἔργα ρυπέτ5 υἱ ἀεϊεπά.) Αττῃ. 1. 
ίνμε ἀϊοῖπο εὐ (πρίεθὴσ δῖαν. Οὗἶτορ. φῥρίγμμ αϊπῖπο οἱ ψαρίεπιὶα 

ΑΩδ. τ. 2. μέλε μαιδαηε εὐ Μαβίεπιῷε ταῦ. 3. 

Μινμμ Μαρίεπε Λύιθοὶ (οὐ, πορημ!!!, χαὶ συνέσ.) α καὶ 

αἴθαυς Ὠοπην}}1. 
ϑέον σοῷ.] τν. ϑεια; σοϑ. 10. 

“Ἕἰνίπιως 

ΡΟ 1. ς. τπύυνεῦμα σννίσεως Ἰβαί. , 4ς3, δὰ ΔΠ0Ὶ υὐ Ψαϊ. εἰ ἐριεὶ- 

ἐϊεη απ Ἀταῦ. τ. 2 χαὶ ἐπιςημ.} α καὶ ΡῬμο 1. ς. εἰ “Λίεη- 

Δ. ἡ. 2 ἐν τοιντὶ ἔργῳ] ργαεηνιτιηῖ καὶ τῳ, 16, ς2, ς 7, 
ζ9,) 77, 78, 131. Ονγ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ρυπηα, 325. Ὀγῳπητος Ἰάεπλ 100 

Ν ἰπ εμαγαές. πίίθοτς Αἰοχ. ἐπὶ παντὶ ἕογ. ῬΏΙο 1. ς. 
ορο ες οβενμι (ἢς) Αγαῦ. 1. 2. οσιπὶς ορεσ; Αττηεπὶ Οοάά. αἱϊφυὶ. 

τη. Ε4. ρμοῖ ἔξγῳ ἀϊπίηρυυης ς9. ΑἸεχ. διανοεῖσϑα!) δια- 
(πὶ ΠοπηπΊᾶῖς 4. ςοῃ)υηγυπῖ ς9. Αἰεχ. Ασπιεμὶ (οάά. 

αἰφυί. Απῃ. ἘΔ. -ἢ ἐν 9 Αταῦ. 1. 2. α (αν. Οὐἶγοσ. 

ΙΝ. Καὶ 15] α δῖαν. Οἴτοχ. ἀρχιτεχονησ.) αρχιτεκχίονειν 

Χ, 14, 16, 18, 25) 20, 30, 32) 52) 537) 64. 43» 50, 47» 49, 64» 73, 74» 
γ6, γγ, 78, 83, 84, 8ς, τού, τοϑ, 118, 128, 130, 1317) 134. Ο(οπρὶ. 

ΑΙά4. ΑΙεχ. ὕχς, Νίςς. Βα, ἱ, 4ς3. ᾿απηαίς. ἱ, 314. -Ἐ ἐπ ἐϊο ΑΥλῦ. 

ΤΥ 

ἐπ ο»μὶ 

γέγται 11. 

ι. 2. ἐργαζ.} καὶ ἐργ. ς4ν 134. ᾿απιλίς. ]. ς. τὸ τ" -τὸ 
υἷἱκ.} α αἰϊοπιῖγ. εἰ 41 115 ἰμἰοδσοις ΑΥαδ. 1. 2 τὸ ἀργ. κα τὸ 

,,)8. 121: χαὶ τὴν υαχ.)}] α ςζ8. καὶ τὸν υαχκ. 14, τό, 32, 

ζῷ 57, 7). Οδϊ. Νίς. καὶ τὸ κύώκχιν. τὸ γηγὸν] α 58. κα τὸ 
γηγὸν (Ἰεπ). Α]. 3250. -[- καὶ τὴν βυσσον τὴν κεχλωσμενὴν Χ, 14, 

10, 18, 19, 25, 29) 30, 32) 52) 53) 54» 55» 50, 59, ός; 21, 73ν 74»ν 
78. 70, 77, 78, 83, 84, ὃς, τού, 1οϑ, 118, 129, 131, 134. (ὐοπιρὶ. 

ΑΙΔ4. ΑἸεχ. (ας. Νὶς. Ογτζ. ΑἹ. 1, ρμαστῖε ρυπια, 325. ᾿Ῥαδπιαίς. ]. ς. 

(ορῖ. δῖαν. Οορζυς εἰ Αταῦϑ ἱπ (Ὁ ορίο-Αγαῦ. Εά. Οεοσρ. -Ἐ ελάεπι, 

εἰ ᾳιοὰ βαρεῖ Χαι τὴν χέχλ. 130. 

ν, Καὶ τᾶ ν λιϑουργ. 7 καὶ εἰς τὰ λιϑεργ. 119. Οοτμηρί. ὥς, 1. 
εἷς ἰὴ σμαγδῶς. τπΐποσγε, Αἰςχ. καὶ τὰ λειτουργικῶ 13γ71. 1 πλν- 

βωσαι 72. ἢ τὴν βυασον τὴν κεχοσμενην (ΠΌ, 1εἀ ἰεζ. χεχλωσμενῆν, 
εἴ τείξτεπάδ ιπὶ δά ἤπεπι ςοπηπιδῖῖα 4) ς8. εἰ ογπανιονία ἰαρὶ ἀἠβαό)α 
Οορῖ. εἴ οβενα ρεπνιαυε ΑΥΔΌ. κ. 2. κα καὶ Οεογς. 

τὰ ἔργα] καὶ εἰς τὰ ξυλα 30. κα καὶ Χ, 14. 16, 18, 25» 32) 53), 
ξ95 64, 71, 74. 74», 76, 8ς, τού, 130, 131, 134. ΑΙά. Αἰεν. (δῖ. 

Νς. Ιλαπιαῖς. ᾿. 314. α οπιηὶδ ΟἸςσπι, ΑἸ. 329. κα χαὶ, εἴα τᾶ, 
Οορῖ. κα χαὶ εἰς τὰ (δῖψυς δάεο οοππεξλιπϊ ἔργα οὐπὶ λιϑουργικο,} 
4Ὁ 

Ἁ 1 

καὶ εἰς 

ΓΝ δέ“. “τ. 

“Ψ. 

) ! 

, «“« 

ἘΝ 



ὶ 
) 

ἘΦ | “;
 Υ ΒΡ. 

72. 

μι 

“" 

. . -᾿ 

) 

Φ 

.“᾿ - 

ον Ταντὶ συν. καρδ.] τ. τω συν. καρδ. «4. 

, 
," 

[δὰ 

Ν υσίαςηριον τῆς ὁλοχαυτωσεως καὶ σσαντὰ τὰ σχενὴ αὑτῆς 8ς. 

ἡ δυμπάσαν γ2, τ28. πῃ. τ. 4]1Π|ατ΄ο. Αἰτη. Ἐά. 

Ε ϑααῷ 
ϑεφ 
ϑααῷ Ο Δ Ο Σ. 

β ΚΕΦ. ΧΧχΙ, 
τὰ ἔργα. Καὶ ἐγὼ ἔδωχα αὐτὸν χαὶ τὸν ᾿Ελιὰδ τὸν τῷ ᾿Αχισαμᾶχ ἐκ φυλῆς Δάν' χαὶ “παντὶ 6. 

ΗΝ" ΄ . ΄ ΄ “ ΄ , Ν Ν »- 
συνετῷ χαρδίᾳ δέδωχω σύνεσιν" χαὶ ππονήσουσι “σχάντα ὅσα συνέταξά σοι’ Τὴν σχηνὴν τῇ μαρ- 5. 
Τυρίε, χαὶ τὴν χιδωτὸν τῆς διαβήχης, χαὶ τὸ ἱλαςήριον τὸ ἐπ᾿ αὐτῆς, χαὶ τὴν διασχευὴν τῆς σχη- 
γῆς, (Καὶ τὰ ϑυσιαςήριαλ χαὶ τὴν τράπεζαν χαὶ ππάντα τὰ σχεύη αὐτῆς, χαὶ τὴν λυχνίαν τὴν 8. 
χαϑαρᾶν χαὶ “σάγτα τὰ σχεύη αὐτῆς, Καὶ τὸν λουτῆρα χαὶ τὴν βάσιν αὐτϑ, Καὶ τὰς ςολὰς τὰς 9. το, 

Ν ᾿- ΝὋὦῬΝ ἙΝ Ἁ ἙΝ ν᾿, ἰωὲ ς " 9 ν»Ὸ ε 7 - .,μ»ν ρΦ 2 

λέιτουργιχᾶς Ααρων, χαι τὰς ςολὰς Τῶν υἱῶν αὑτδ, ἱερατεύειν μοι, Καὶ τὸ ἔλᾶιον τῆς χρίσεως, 11. 

χἀὶ τὸ ϑυμίαμα τῆς συνϑέσεως τῷ ἁγίου: χατὰ πάντα ὅσα ἐγὼ ἐνετειλάμην σοι, “ποιήσουσι. 
Καὶ ἐλάλησε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν, λέγων, Καὶ σὺ σύνταξον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, λέγων, ὁρᾶτε, 12. 15, 

χαὶ τὰ σάξξατά μου φυλάξεσθε' σημεῖόν ἐς! παρ᾽ ἐμοὶ χαὶ ἐν ὑμῖν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἵγα 
͵Μβἶἕἷςς ΦὉ΄. ϑ, "ν 7 ες: ε ᾽’ ς »ν.- “ ᾽ ν᾿ Ζ΄ ἰγ φ “͵,᾿͵» 5 

γνώτε ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ ἁγιάζων ὑμᾶς. Καὶ φυλάξεσϑε τὰ σάξξατα, ὅτι ἅγιον τδτό ἐς! Κυ-- 14. 
’ ε ν». ε ἰδ 93. 'ὶ ΄’ ’΄ ων ἃ, 7 3 9 »»Ἄ 3 ρίῳ ὑμῖν. ὁ βεδηλων αὐτὸ, ϑαγάτῳ ϑανατωϑήσεται' “πᾶς ὃς ποιῆσει ἐν αὐτῷ ἔργον, ἐξολοϑρευ-- 

19, 1τοϑ, 118, (πρὶ. εἰ δεγζείομονι ἱπ ορεγίδας ἈταῸ. 1.5. τὰ 
τεχτονιχὰ} καὶ τὰ τεῖϊ. Χ, 14, τό, 18, 19, 2) 29, 30, 329) ξ2,) ζ7) 
64.) 74. 76, 77, τού, το, 118, 128, 130, 1321) 134. Α]ά. (δῖ. 

Νῆς. Αγαδ. σ᾿ 2. καὶ εἰς τὰ τεχῖ. Οοπιρὶ. εἰ ἢς, {εἀ εἰς 'π ςδα- 

τας. τηΐμοσε, ΑἸεχ. καὶ τεχϊονικης γς. καὶ τεχτονικὴν ΟἸεπι. ΑἹ. 

1 Ὁ: τὰ τε. τῶν ξύλων] τὰ τεκῖ. εἰς τὰ ξύλα Ἰλατηαῖς. 1. ς. 
ἐχα(οὶ ατίσπεηι ἰϊρπὲ ΑΥαὺ. 1. 2. ἐργαζ.} εἰ ορεταγὶ Αὐτὰ. 1. 4}}1- 

4υ6. Ατπὶ. Εά. κατὰ παντα)] και τ΄. 71. 
ΝΙ. Καὶ ἐγὼ] α ἐγὼ ς3. ΑΥγαῦ. 1. 2. καὶ δου τῷ) τό, 32, ς2, 

54) ξ7») 73» 77. 73) 131. πῃ. 1. αἰθαφιςε. Αὐτη. Ἐά. καὶ δου ἐγὼ 
Ἔ κος ἴὰὉ αὶ πῃ. 1. ερὸ επὶνε ϑίδν. Οἴτγορ. ἔδϑωχα 

δεδωκα Χ, τὰ, 16, 18, 19, 2 57) 29, 30, 32, ζ2, 53, 57) 58) 505 04, 72» 
73) 74. 735) 775) 78) 83, 8) τού, τοϑ, 118, 134. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. αὐ- 

τὸν καὶ τὸν Ἐλ.] αντῶ και Ἐλ. ς9. ἄἀντω καὶ τὸν Ἐλ. 53, 7)ς. ΑἸά. 

δίαν. Οἴἶγοσ. ἔς, [εὰ α καὶ, Θιεοτγ. πὐάίάἑ 11 εἰ Εἰ. Αταῦ. τ. 2. 3. 
Ἐλιὰθ] ἤς εχ οοτ΄. [ε4 Ελιβ ρυπιο, ςς. ἙΕλιαμ ς3. ἙἘλιακ 131. 
τὸν τῇ ᾽᾿ΑΧχ.] α τοῦ 74, 8... τού, 134. κα τὸν Ογτ. ΑἹ. 1, Ρᾶτῖς ῥγΠΊΔ, 
41ς. (ορῖι ἰη Οσρῖο- ΑἸΔΡ. Εά. ᾿Αχισαμᾶχ!) Αχισαμακ ς8, 
129. ΟοπΡΙ. Αχισαμααχ, τς. Αρχισαμακ ζ9. ᾿Αχισαμᾶὰ Ογτ. 
Α].1. ο... “ελϊκιαίαεὰ (ορι. τῆς φυλ.} τῆς ϑ8ιαν. Οἴἶεορ. 

τὴ κάρδια τ΄. συν. «8, 72. 
ομιμὶ ῥμῖο εογ δὶ! Ἀταὺ. 3. ἱπ κοῦ οπιπὶς ἱπιεἰ ρεπιὶς Αὐτὰ. τ. αἰϊαιςε. 

Αγπι. Ἐά. δίϑωκα] εἐγω δεδ. ς3. εὌωκα 2) ζ2, ς4γ) ς8, 72, 73) 
77» 78. 131. τ. Νίς. τονήσ.] ποιησ. 11, Χ, 14, 1ς», τό, 18, 19, 

25) 20, 53, 54» 56, ς7ν 58, 64. 73, 73, 74ν 75» 84) 85) 108, 130, 
1321, 1234. (πρὶ. δῖ. Νὶς. Οσδοῦρ. Ασῃ. 1. αἱϊίᾳφιις. Ασῃ. Εα., 
κονηῦ. καὶ ποιῆσεσι 128. ΑἸά. δίαν. Μοί. σαϊα ὅσα] σ΄. α ᾽ς. 
Ἐ ριοὶ Αὐτὰ. τ. αἰ φυς. Απτῃ. Ἐά, συνέτ. σοι) σοι συνετ. 1], 

1ς, ξ-,), κό, 118. Τυαπιδίο. ἵ, 314. λ σοι 53, 75), τοϑ. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 
ΝΙ]. Τὴν σκηνὴν] τὴ σκηνὴ 513. καὶ 15] α 50. ἐπ᾿ αὐ- 

τῆς] ὑπ᾽ ἀντης 72. τὴν διασχ.} τὴν κατασκ. ς8, 72. ρῥγρυγίπιιπὶ 

: Ἔ εἰ ναΐα ( ορῖ. 

ΝΠΙ. τῷ ϑυσιας.} το ϑυσιαςήριον 14γ τό, 2ς) 2, 4, ς79 ὅῳ 

75, 83, 13,1. Αἰά. Οορῖ. Αγ. 1. 2. αὖτ. τ'ττ-αὐτ. 21], 8]- 
τεΓΓ, εἴ 28 [ἢ ἱπίεγίδοθηῖ 54) 55, τού, Ατὰῦ. 3. (ορῖυς εἰ Ατὰὺς 
ἴῃ Οορίο-Αγάρ. ΕἘἀ, Απτη. 1. αὐτῆς 1.1] κα 8. αὐΐων ὃ:. ἢς 

ἴπ ἴεχῖυ, [ςἀ Πηαγρο ῥείιηᾶ τΔη ἢς9 Ὁ ἰεσαῖυγΓ αὐτῆς, 131. τὴν 
λυχν.} κα τὴν ς8. καϑαρᾶν) “Μαᾶῆσπ (ορῖ. -Ἑ τε βοία: Μπενας 

Οεότγρ. καὶ σαντα 23] κα ουὐπὶ 44. 29, ς3,) 71- 
1Χ, Καὶ τὸν] πιᾶγῥο καὶ τὸ ϑυσιαςξηριον του ϑυμιαματος και τὸ 

ὑσζ- 
αὐταῖς ξαἀεπὴ ἴπ τεχία, ὨΠἢ φυοὰ Βαρεαὶ αντου δά ἤπεπ), 72. ρτγωτηϊ- 
τυπῖ 14 τχαι ελάςπι, πἰὰ ᾳιυοά ΠΑ δληϊ δὰ ηεπὶ να ἦκες, Ατδῦ. 1. 2. 
ργαγαπας 100 Ἀς εἰ πεηίαπι τἠγνιαπαίμηα εὐ πε απι ἐοϊοσατονμσι εἰ 

ογιπὶς ταν εἶκε Ἄττῃ. 1. ργαπμπῖ δαάεπὶ ἴῃ ἰοχῖα ἤπο ἤρπο Ατ- 

πηεηὶ Οοάά, «αἰϊ. Ατην. Ἑά. τὴν βασιν] δαξ: σὰπὶ Ατςιο 
δίδν. Οἴἶορ. αὐτου---αὐτοῦ 'ἰΔ φοπι. 10} κα αἰϊεγια. εἴ 4υς 15 
Ἰηϊοηαςοηΐ ς 3. 

Χ, λειτουργικ.} ἝΞ καὶ τὰ ἱμάτια ς8. Αὔπιεηὶ (οάά. [14]. 

Ἀπη. Ἐά. καὶ τά ματιὰ τὸν αγιον 72. ὨλΌεῖ ἐλ επΠὶ ΠΊΑΓΡῸ 
τηᾶηι ἰεσυ μάλ 131. “Ὁ δὲ ἐπάμσποπία (απόϊα Ἀτὰρ. 1.2. ᾿Ααρὼν] 

χαὶ Αχαρ. 14) τό, ἀξ, ζ7, 73» 78. 131. Ἔ Του ἱερέως 72. ΑΥΔΌ. 1. 2. 

τον 011 «ἤαγοπὶς ᾿ς (αεεγδριῖς (ἢ) ΑΥν. 1. ἧς ως ἤρῃο Ατηεπὶ 

(οάά. “11. Ατπι. Εά. τὰς ςολ. Δ] 770.0. κα τᾶς Οοχρὶ. 
τῶν νίων] τοῖς υἱοῖς 77. ἑερατ. μοι} εἰς τὸ ερατ. μοι Χ, 14. τό, 

18, 19. 25), 30, 32) 42) 43) 547) «6, 97) 59) 73) 74) 75) 76) 77» 79) 

82, τοῦ, 130, 1310 124. ΟΟΠΡΙ. ΑΙά. ΑἸεχ, (δι. Νίς. Απῃὶ. ἢν 
αἰθαυς. Ατπι. ΕἘά, εἰς τερ. μοι 84. 

ΧΙ. τοῦ ἀγίου] κα 72. 

χα δι 
τῶν ἀγίων 95) 129. Εἴ ἢς ΠΙΔΙΡῸ ρῥτϊπηΑ 

ἴημα 130. ἐπ (απὥμανίο δῖαν. Οἶγοσ. κατὰ} καὶ τοβ, 118. 

Αττη. 1. αἰϊᾳις. Ατπι. ἘΔ. ὅσα) -- “κεἰ Ατπι. τ. αἰϊαυς. Ατσπι. 
Εα. 

Οεοτρ. Ασπι. ᾿. αἰαυθ. Αστῃ. Εα. ἔνετ. σοι} σοι ἔν. 14.» 128. 
ἐνετειλάμην} ἐντεταλμᾶν 19, 64, 118. ΑΙά, ΑΙεχ. εἜντελλομαι Χ, 

14) 16, 18, 20, 30, 332, 52) 54») 74» 765 77. 84, τού, 128, 130, 131; 
134. (δῖ. Νιίο, Αὐϑὸβ ἰπ ( ὁρίου Αταῦ. ΕΔ. ἐντέλομαι ζ9. εντελ- 

λωμαι ἢς. σοι} α Θεοῦ. ἢ ἐπ ἡ ο Αταὺς ἴῃ Οορίο- ταῦ. ΕΜ. 
ποιήσουσι] Ὄτιειν 128. ΑΥΩὉ. 3. Θεοῦ. δαείες Ατγὰ. ι. ἰϊίαυς. 
Αττη. Ἐά. -Ἐ ἡ, ὰ ἀλῖῖνον Αταὰδς ἴῃ (ορῖο-Αταῦ. Εά, 

ΧΙ, Καὶ]  Οεοσρ. πῃ. σ. δἰϊΐφυθ. Αὐιη. Εά, 
ἥἰχ Οεοῦρ. εἰ ἀεὶ Αττη. τ. δίας. Ασπλ. Εὰ. 

1 (ΟΠ. 13] α αἰϊεγυῖσ. εἴ αυα: 115 ἰηϊεγ)αςεπί ς 4. 

ΧΙΠΙ. Καὶ σὺ] κα 53. Αταῦ. 3. ἐκ ἀμίεπε Οθογε. δῖαν. Οἴτοσ, 
σύνταξον) ταζον 9. 

57) 58, 72) 73ν 74) 757 70» 77» 78) 83, 84) 8ς,) 1ού, 1οϑ, 118, 13:1, 
124. (οπρὶ. (αϊ. Νῖς. δίδν. Οἷἶγορς. Αγπὶ). 1:. αἱἰϊΐφυθ Αγ. Βα. 

ἧς πιᾶῖροὸ Χ. ὥς ἰπ ἴοχῖι, {εἀ πηᾶγρο συνταζον ῬΥ πιὰ ΠΊΔΠιϊ, 130. 
Ἰσραὴλ] α (Πε) Χ. λέγων} κα 7359 τού. χαὶ Δ αὶ ς8, γ2. 

μ8] ,Διβδ. 3. φυλάξεσθε] φυλασσεσϑὲ τς. φυλαξασϑε τ4, 

155) 16, 18, 2) 29. 52) 53») 54. 57») 58) 04) 72) 73» 77» 8259 128, 111. 
ΑΙα. 

γὰρ σῆμ. Χ, τα, τό, 18,2 ς, 29) 30, ς2) 53, 54, 56, ς7, ς9, 645 71, 
73» 74. 755 76, 77. 78, 82, 8ῳ ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 129, 131, 

134. (πρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. (αἵ, Νίς. Ὑμεοάογει. ἰπ (δῖ, Νῖς. ἱ, ̓ ος. 
δίαν. Οἰἶγορ. Αγ. 1. 2. 3. σῆμ. ἐξὶ γὰρ 116. ογἐῥ ἐπὶ Αγππηε 
[τεῃ. ᾿πίρ. φιμοπίασι ἤσπηπι οἱ Αὐτλ. 1. αἰ φις. Αστη. Ἐά, σκοπίασε 
εΠ ἀος ἤρπαπι Οβθοσρ. παρ᾽ ἐμοὶ] ἐν ἐμϑι 32. ἢς ὙΠεοάοκεῖ, ]. ς. 

[εὰ ἀνὰ μέσον ἐμοῦ ἰπ τιποὸ Οοάϊςε. τῦαρ᾽ ἐμοι ἐν ἐμοι (ῇς) )ς. ἐπ 
»Ὡ61ο πιεὶ δῖαν. Οἴγορ. ἐν ὑμῖν] ὑμῖν τΔητιΠὶ 75. [τδη. ΤηἴρΡ. τοῖς 

υἱοῖς Ἰσραὴλ Τπεοάοτεῖ. 1. ς. [δὰ τῶν υἱὼν Ἰσραὴλ 'π ὑπο Οοαϊςε. 

υοὔιίνμ δῖαν. Οἶγος. ἀρκεί νος θοῦρ. Απῃ. 1. αἰϊΐψυς. Αση). Εά. 

εἰς τὰς γεν.) εἰ φεπεγαιίοπίδμς Οεοτξ. ὑμῶν] αὐτῶν ἢς. ἐγὼ 
Κύρ.} Κυρ. ἐγω 53» ς6. εἐγω εἰμι Κυρ. 129. αεογρ. Απῃ. τ. αἰϊίφυς. 
Ἀπη. Ἑά. ὁ ἀγιαζ. , ὁ 53. καὶ αγιχζ. τ. 

ΧΙΜ. φυλαάξισϑε) φυλαζαφσϑὲ 1Π], 1.4,:1ς) 16, 18, 2ς, 29). ζ2) 

57, 28, 6... 73» 77» 128, 130, 111. ΑΙά, φυλαξασϑαι ς4, 82. φυ- 
λα δα, 53. φυλαξεῖαι )ς. αἱ Ναῖ. ἰπ σἰιαταξς, πιίποτε ΑἸεχ τὰ 

σχξξ.} το σαξξατον Χ, 14, τό, 18, 2-ς, 29, 30) 32, 2, ς3,) ς4) ςό, 

7) 58, 59. 64, 71) 727) 74. 75» 77ν 78» 84) 8ς, 1ού, τοβ, 118, 128, 
114. (ογρ!. Αἰά. Αἰοχ, Οορῖ. δίαν. ΜΙοίᾳ. -Ἐ πε ορι. Αγαθ. 3. 

Οεογρ. ὅτι} α 19. τοι. τουτό ἐγι Κυρ. ὑμ.} ἐφι τοῦτο 
υμ. Ἄνρ. )ς. σιν Κυρ.υμ. τουτο Χ, 18. ει τοῦτο Κυρ. ὅ(ς. 40, 

ς6, γό, 8., τού. 130, 131. 

ι18. (οπιρὶ. Αἰεχ. δίαν. Οἴἶτζγορ. ἐγὶ] α 128. ΑἹά, 
10) 555) 118. Ατδῦ. 1.2. ἐςὶν ἴῃ σμαγδέξ, τηϊμοσὸ ΑἸεχ. 
τῷ Κυρ. ς3, 134. 
τοϑ, τι8. Οοπρὶ. ΑἸεχ. Αγδῦ. 1. 2. ροῖξ ἤδης νοςεπὶ ρίοηε ἀμέηρυιῖ 
Οαῖ. Νῖς. ὑμῖν] α 72. καὶ υμ. 71, 128, 129. Αἰά. ΑἰΔὉ. 3. 
Ἀπ. 1. δἰϊϊσυς. πη. ΕἘά. καὶ εν ὑμῖν 1459 τό, 239 20) 30, 32) (39 

56, ς7, 73» 74» 76, 77, 78, 84, ὃς, τού, 130, 131) 134. (αἴ. Νῖς. 
αὐ νος Οεοῖρ. φοίξ παπς νοςεπὶ ποη εἰϊξίησυϊς (ας. ΝΙς. ὁ βε- 
ξη}.}] ο δὲ βεξηλ. 129. αὖ 29. εἰ φκὶ ροϊκε ΑΥδθ. τ. 2. 3. ἈΓῺ. ἔν 

λέγων] εΡ 

λίγ.--λίγ. 

ἐςαι 111, 

Κυρίῳ] 

λάλησον 14, τό, 19) 25, 29, 32, 42, (3, ξό, 

σημ. ἐξ} ΡΥδος οτι ςβ8:. ἐς γὰρ σημ. (ἃς) 19. ἐξε ' 

Κυριου Ι, Χ, 5 18. αὶ 199 5 5» ς8, 9, 64, 7329 ", 

ἐγὼ] α 45» τύ, 72, 73. 108, 118. Ατδρϑ5 'π (ορῖο- ΑΥΔΌ. Εά, - ΕΝ 

τῶτό] αὶ το, 53, 48, 59, 64 22) 1οβ8, “),. 

΄. 

ικ 
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15. ϑήσεται ἡ Ψυχὴ ἐχείνη ἐκ μέσου τὰ λαδ αὐτξ. 

16. 

17. 

τ. 

ΚΕΦ. 

ΧΧΧΙΙ. 

Ε, ] Ο Δ Ο Σ. 

Ἕξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἐξ- 
δόμη σάδξατα ἀνάπαυσις ἁγία τῷ Κυρίῳ: “σᾶς ὃς “τοιήσει ἔργον τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐδδόμη, ψαγάτω- 

ϑήσεται. Καὶ φυλάξουσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὰ σάδξατα «ποιεῖν αὐτὰ εἰς τὰς χενεᾶς αὐτῶν. 

Διαϑήχη αἰώνιος ἐν ἐμοὶ χαὶ τοῖς υἱοῖς Ἰσραῆλ, σημεῖόν ἐςὶν ἐν ἐμοὶ αἰώγιον" ὅτι δξ ἡμέραις 

ἐποίησε Κύριος τὸν ἐρανὸν χαὶ τὴν γῆν, χαὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐδδόμη χατέπαυσε, χαὶ ἐπαΐσατο. 

Καὶ ἔδωχε Μωυσῆ ἡνίχα κατέπαυσε λαλῶν αὐτῷ ἐν τῷ ὕρει τῷ Σινὰ τᾶς δύο ππλάχας τὰ. μαρτυ- 

σία, πλάχας λιϑίνας, γεγραμμένας τῷ δαχτύλῳ τῇ Θεᾶ. 

ι. ΚΑῚ ἰδὼν ὁ λαὸς, ὅτι χεχρόνιχε Μωυσῆς χαταξῆναι ἐκ τῷ ὕρας, συγέςη ὁ λαὸς ἐπὶ ᾿Ααρῶν, χαὶ 

λέγουσιν αὐτῷ" ἀνάςηϑι, χαὶ ποίησον ἡμῖν ϑεὸς, οὗ προπορεύσονται ἡμῶγ" ὁ γὰρ Μωυσῆς ὅτος 
ὁ ἄνθρωπος ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐχ γῆς Αἰγύπτου, ἐχ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷς Καὶ λέγει αὐ- 
τοῖς ᾿Ααρῶν" περιέλεσθε τὰ ἐνώτια τὰ χρυσᾷ τὰ ἐν τοῖς ὡσὶ τῶν γυναιχὼν ὑμῶν χαὶ Μυγατέρων, 

2- 

᾿ 

΄΄φ-“ ῬΦ' 

. 

-»’ 

ἦ ρεαπνίτας ἤφηιυπι “4.,) Αστῃ. ἱ. 

αἴϊφυς. πῃ. Εἰ. ὁ βιδ.-- ϑανατωθ.} α ἴκεος εἴ υῶ ἰϊ5 Ἰηἴετ᾽Ά- 
“εηϊ 72. αὐτὸ] , 8ιδν. Οἴτοχ. ϑανάτῳ) α 74, 76, 8... τού, 
134. ϑανατωθήσεται!) ϑανατωθητω 10, τοϑ. σὰς ὃς) πας 
σεις Χ, 14, τό, 18, το, 3ζ,) 20, 30, 53, ς4, 6, ς7, ς9, 64. 74. 78, 
8. 8... τοῦ, τοβ, 130) 131) 114... εἴ οπιπὶ: φυὶ Ατδῦ. 1.2. 3. εἰ 

φωὶ δν. Ογτοζ.  τ1δοιήσε!) ἐᾶν ποιηση 32. ἂν τοιησὴ 72. ἐν 
αὐτῷ ἕργ.} τ αὐτὴ ἐργ. 129. εν ὑμῖν ἐργ. 71. ἘργΎ. ἐν ἀντὼ 14. 
16, ας, 30, (4, ζ7. 73» 77» 78, 110, 131. Θεοῦ. εἴ ἔς, {εἰ ἐν τη- 
εἰβ ἱπε ΐωτη, αὉ Ἑάϊιοτε (οἰ]. (ρρίεϊιτη, σαι. Νῖς. α ἐν). ἐξ- 
σ).ο3.} ἐξολεϑρ. ὕτὸ πιογε Αἰεχ. γεὸ βὰς νοςε εἴ 44. μιαδεῖ τλητυπὶ 
ϑχνατω ϑανατωθησιεται {1. μέσον] α τῳ τό, ςό, γξ, 77, 82, 
Σ11:. Οορι, αὐταὶ αντῆς Χ, 1.. τό, 18, 109. 25) 29, 52) 54» 57» 

δον ὅ4, 71. 72ν 731. 74ν 75. 76, 77, 78, 84, 8ς, τού, τοϑ, 118, 128, 
120, 131, 114. (οί. ΑΔ. Αἰεχ. (δι. Νίς. Οορί. ,ΜΔμἔἌἜ. δἷδν. 
Ἅττι. τ. δίπφυς. Ασπηῃ. Εά. 

ΧΝ. ποιήσειςἾ ποιπσει 1390. ὑαεϊοιε ΑΤΑΌ. 3. ἴργα) τα 

γα τὰν τό, 2ς, 32, (49 49, 73ν 74» 76. 77, 78, 84. 8ς, τού, 130, 
τιν 134. τὰ ἐῤγα σου 129. (ορί. εργον 78) τῇ δὲ ἡμ. τῇ 
.63.} . ἡμ. τῇ ιοό. ἐπ μμέένμια ἀξ δῖαν. Τίοί. εἰ ἱπ “'ς ἃς. 

Ἅππη. 1. αἰἥίαυς. Απτ. Ἐά4ά. Μά 4; (ριΐπνα ΑΥδὺ. 3. σάξ- 
(χτὰ) σαζξξατον 72, "ς. ΑἸ. 3. ἄἀναπαυσις} ἀναπαύσεις 71. 
αναπαυσεως ;2. «για] αγιὸν 72. αγιω τ4- οἵἉἨ (πετα Οεοῖς. 
απὔὔμαις Αὐπι. τ. τῷ Κυρ.) α τῷ 14. 16, 18, 77, 131. Οογε. 
Ἄπη. 1. αἰἥφις. Απτι. ἘΔ. α ἰῃ ἴεχῖυ, (τἀ Ππαῦεῖ πιᾶτρο, Χ.Ό πὰς 
ὁ.) τὰς ὁγις το, 30, 84, 118. (οπιρί. Αἰεχ. ποιήσει] ταν ποι- 
ἈσῊ 12. τὴ ἡμέρᾳ 25} ἔν τὴ ημ. 72. τῇ ἰδ. 25] τε σαξξα- 

ὦν’ του Χ, τ, 20, ὅς, 72, 74, 76, 84, τού, 114. Αἰεχ. ΑἸ. τ. 2. 3. 

Ἄπῃ. τ. δ᾽συε. πῃ. ἙἘά. των σαξδατων τῳ, τό, 19, 2, 30, 32, 

2, ζ4.) 57» (9) 73» 74» 77» 789 8ς, 108, 130, 1311. (οσγρὶ. (τ. ΝΊς. 
ϑανατωθ.) ρεχσιπίαυηι ϑανατω τῷ τό, 18, 19), 25», 29, 36, 32, ς2, 

53. 46, ς7) 49. 72.) 73» 74. 75. 76, 84. ὃς, τού, τοϑ, 128, 130, 131; 
114. ΑἸὰ. ΑἸἰεχ. Οὔ. Νὶς. -Ἑ ϑανατω 1, 129. Οορῖ. δίαν, 
Οεοῖζ. ἡ Ἀ πογε Ἂς (ἢς) Ατπῃῇ. 1. 

ΧΝ]. Καὶ] αν 19, 108. φυλαξουσ.} φυλαξωσ. ᾽ς. ϑίλν. 

91] α 30, ξ9) 5. τὰ σ. ποιεῖν αὐτὰ] α ποιεῖν αὐτὰ 
Τιϊοόος. ἰπ σαι. Νῖς. ἱ, φοό. μπατε (αόδαια Ατθ. 1. 2. {εδδαια 
“τα  αείτε ἰα Οορ. ,παόῥαια ἤαεετε δῖδλν. Οἷἶγοσ. “ῤῥαία βγυατνε 
ἡ]α 5'αν. Μοίᾳ.υ ,“αῤδαια ζαζεσε ἐμά (βς) Απῃ. 1. αὐτῶν) 
«εὐτγήμπι Αττῃ. τ. αἰΐϊᾳυε. Απῃ. Βα. 

ΧΝΠ]. δΔιαϑ. αἰων.} διαϑυηκην αἰωνίον 10, 2 5) 120. 
ὕππε πη δἷλν. Οὐἴγορ. Οεογρ.  οΑ Οορῖ, δὶς ρίεπς ἀϊπίη- 
ὍΝ Αἰεχ. ἐν τ" -- Ἰσραὴλ) α Βαῖς εἴ αὐαε ἰΐε ἱπιεδοεης 120. 

ἐν ἐμοὶ 1} , ἐν 14, 16, Ὡς, 32) 2) ξ4,) 47») 48, 73) 78), 130, 131. 
(Δ... Νίο, Ὀιίοάοις. ἱπ Ολδι. Νῖς. ᾿, οού. Αταῦ. 3. δ ἐπ μ"ξ (οριῖ. 

σρωά νιε Οεοῦς. Πὶς ρίεης ἀϊπίηγυϊς ςο. καὶ τοῖς υἱοῖς Ἰσρ.] 
χαὶ ἐν τοῖς υἱοὺς ἴσρ. 72. 5.ν. σρκά Μ]1ο. Θεοῖς. Αστη. 1. αἱΐᾳυς. 

ἐπ Ἰοδανοι- 

Ἀπῃ. Ἑά. ποη αἰξίησινπι ἢἰς ζ9. ΑἸοεχ. σημεῖόν) -Ἐ επὶνε 
ἌΧ. 1.2. “Ἢ πεὶ Απῃ. 1. δίφυς. Ασπὶ. ἘΔ. ἐριν ἐν ἐμ. αἰών. 
ἐγι ἀίων. ἐμ. ς3. αἰωνιον ἔξι ἈΠ πὶ 52. κ ἐν ἐμοὶ Χ, τῷ. τό, 18, 

10.) 28. 20) 32) 54, 57) 48, 71) 73» 74.» 24) 76, 78, 83) 84. 8, τού, 
τοῦ, 118, 128, 130. 111) 1234. (πυρὶ. Αἰά, ὅδε, ΝῚς. Τλ)ϊοάον. Ἰ. ο. 

Αὐρ. «ἐν ἐμοὶ αἰώνιον 129. κα ἐγίν ΑτγδΌ. 3. δχρτίπιϊϊ αἰώνιον, Τὰ 

ἿΖῚ ἐν εξ Χ, τ42.κςν τό, 18, 19, 

25» 30) 32) 52) 50) 50) 57, 38) 597) δ 72) 73) 72) 7535 77», 18) 84 85) 

τού, τοϑ, 128, 129, 130, 1311) 124. Ο(οιπιρί. ΑΙά. ΑΙεχ. (αι. Νς 
οάοτ. ἰ. ς. ϑῖλν. ἐν ἔωργα ᾿πεῖπ 1]. ἡμέρα] ἡ ἡμέρας Αἰΐδι.. ἢ, 
42. Αγπι. 1. δῆϊφις. Ασπὶ. Ἐδ. ἰπ. Κύρ. τὸν οὐρ.. καὶ ὶ τὴν γ. ο 
Θεος τον ουρ. χα! τὴν γ. ἐπ. τό. Κύρ. ] ὁ Κυρ. Ὡς. τὸν οὐρ.} 

τὸν τε ουρ. 11, 19, 53ν 54) 56, 59, 73, 74, 78, 85, 84, τού, τοϑ, 130, 
134 Οοπιρὶ. ΑΙεχ. καὶ τῇ ἡμ. τῇ ἐδδ.} αὶ εὐτὴ 44. ς3. καὶ 
τῇ ἰξδ. ἡμ. Αἴδδη. 1. ς. μά  ρείνια 4ϊε δῖαν. Οἶτοξ. εἰ ἱπ βρεένια 
ἀϊε Ἅττι. 1. ἐν μριπια δε ϑαν. Μοίφβ.Ὺ κατέπαυσε καὶ ἐπαύσ.} 
ἀνεπάνσατο καὶ χατιχαυσατὸ (8, 22. κατεπαυσατο και χατέχανο 

σεν ὃς. κ κατέκανσε καὶ Ὠϊοάοτ, 1. ς. α καὶ ἐπαύσατο τς. Αἴμδη. 
ἰ. ̓ ς. επαυσατο καὶ κατέπαυσε Χ, 14) τό, 18, 19, 2.4) 29, 30, “9 

ςς,), τό, {7. 9) 64. 71, 73» 745 755) 76, 77», 789 82, 83, 84) τοό, 
108, 118, 128, 129) 130, 1317) 134. Οὐπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ολδι. Νὶς, ᾿ 
ζορι. 

ΧΥΠΠ. Καὶ 2. ὉἩ Κυριος .(8. - δὲῪὲκη (κὰ υπεὶς ἰηςεϊυΐ, 8ιαν. 

Μοίφ. ἐεάϊ ανίονε ἢεμ, 8ιᾶν. Οἰΐγοχ. ἴδ.--- Σινὰ} ἐμπε αὐ - 
ἷζεν ἰοφμὶ «ἡ Μοίκ ἐπ πιοπίς δίπα αἰεα 2} Αταὺ. 4. Μωνσ.} τῷ 

Μίωσεν ΕυΠ, ᾿ἱ, 91. κατέπαυσῃ) τιᾶγξο ἐπαυσχῖο Χ, 8ς. ἜΑ 
Αγσπιεηὶ (οὐ. αἰϊψυϊ. Ατπι. Ἑά. λαλὼν] ο λαλ. 128. «ἰοφμέϊα 
Αἰτη. τ. αἰϊϊΐαυς. Αττη. Ἑὰ. αὐτῷ α 72. πρὸς αντὸν Χ,, 18, 
105) 29, ςζ,), 49) 64 71) 74, γ6, 84, ὃς, τού, 118, 134. Αἰεχ. ὥς 
ΠΙΔΓΡῸ ρεϊπιδ ππλπὰ 130. ἈΚ (δὲ (ῆς, ἑαυτῷ) Αὐτῃ. 1. ἐν τῷ ὅρ. 
τῷ Σινὰ] εν τω ορ. τω Σιναῖ 84, 114. ἐν Τῷ 0ρ. τὰ Σινὰ 71. τῷ 2 
ΤΙ, ς8, γ2. Ευΐ, 1. σ... οἴπηία ΑΥΔδ. 1. 2. τὰς δύο) ρεω- 
τϊτοῖς ἤζένε ο' Οορῖ. ρῥγαπιπῖς ρει εὐ Αγαῦ. 3. σλάκας 2] 
Ἰαὐκία. μας. ΑτδῸὺ. 3. γιγραμμ.) “3 τρια, Οεοῦς. τῷ 
δαχτ.} 4 τῷ 16. τὸ Θεὰ], τοῦ τ6. ᾿ 

Ι. Καὶ [8.} υἱάσην σμίοα δῖαν. Οἷἶτος. ἐκ τῷ] απὸ τα ζ3. τύ. 
ἊΝ ἱΠ. Ἀπτη. 1. αϊΐφυε. Αττι. ἘΔ. συνέφἩ] συνεγησαν 30, ς8, 72. 
ἐπὶ ᾽Αχ,.} καΐα Ααρ. 32. λέγουσιν] ἔλεγον ΑἸεχ. δίχεγκαὶ 
Αὐφ. 5ϊλν. Μοᾳᾷ. ἀναςηϑι) αναγα 14, 16,2 ξ», 30, 32, ς2) ζ4) ξ 7» 
73. 77. 78), 85» 131. (δε. Νῖς. καὶ ποίησ.) κα καὶ 2ζ. τρο- 

πορεύσ.} Ῥγοἤεύεεπιαν Αγδῦ. 3. ἡμῶν] ὑμῶν 49. ἡμῖν 78. εὰπε 
ποὐὶ; ΑΓΑΌ. 1. ὁ γὰρ Μωυσ. τος ὁ ἄνϑ.} ὁ ὁ γ. Μ. ὅτ. ἀνὴρ 
Αἰά. 

αἰΐίϊφυς. Απη. Ἑά. κὁ ὁ ἄνθρ. Ομγί. ν, το. Τεπ. α γὰρ γε. ΑἹ. ἢ, 

Ῥᾶτις ἰεουπάλ, 3:4. ὃς ἐξηγ.} α οὐπιὶ 44. Τγαπιαίς.].ς. ἡμᾶς] 
υμᾶς 9. ἐκ γῆς Αἰγ.] εκ. τῆς Αἰγ. 71. Ομ ]. ς. ἐξ Αἰ. 

ΠῚ ΝΗ, Χ, τῷ, τό, 18, 30, ς2, (4) ς8, 72) 73» 74,7, 76, 77, γ8, 
8), 84, τού, 110, 131) 134. Ατῦ. 1. 2. δῖαν. Οἶτοσ. Απῇ 1. }1- 

4υς. ἅπῃ. Εά, ἐκ ἑωσσα ἘΣ γρείονκνε ]αςοῦ. ΝΙΠΌ. ἴῃ ϑεγπηοηὶδ, 
Ἀπηεηο- 31. 

1. Καὶ λέγ. καὶ εἶπεν 29. αἰεὶ ακίονε δῖαν. ΟἸγορς. ἿΑαρ .] 

ὁ 'Ααρ. Ογν. ΑἹ. 1ἴ, ρατῖς (σουηάα, 334. πιτριίλ.} ἘΠῚ ἀπ να 
)ς. τὰ ἰνώτ.} ῥταπυϊτοῖς σαπείοε εἰ Απιδτ. ΡίαΣ, (επλεῖ. μδθεῖ σιο- 
πἰδδμν εἰ ἀππαϊς ἰὰ αἰ υῆοης Το. τὰ ἐν τοῖς ὠσὶ] σὸ αμγίδιει 
Οὐεοτρ. Αγπὶ. ᾿. τῶν γυν.} καὶ τῶν γυν. 131, 134. ὑμῶν) 
Ἔ καὶ νιων ς8. Ὁ χαι νιων ὑμῶν 72. ΑΓαῦ. :. 2.  ελάεπὶ ἤιρτα 

᾿ϊπεαπὶ ῥυίπιδ πιᾶπὰ 131. ἘκΧ εἰς β]ίογωσι Ἀττι. 1. 1 ελάδῃ ἤης 

ἤρπο Ἀπηεηὶ Οοάά. 411}. Απη. Ἐάὰ. χαὶ 3υγ.} α 72. καὶ τῶν 
ϑυγ. τό, 2 ς, 30, 32) 54, 71, 73» 74). 75» 76) 77, τοῦ, 130, 131, 134. 
ΑΙ4. (Δι. Νῖς. Ογτ, ΑἹ. 1. ς. Ἔ ὑμὼν ἔωρτᾶ Πηεᾶπι Ὀυπηᾶ Ὠγαηιι 

1321. Ἔ τοδεέαννπι Οεοῖχ. Ἀπ. 1. δἰΐφις. πῃ. Ἐά, ἐνέγκ. 

ὁ γ. ἄνϑρ. ἦτ. ὁ Μ. Τλαπιαίς. ἱ, 333, εἰ 1Π0]. τοις. Αστη. 1. . 

«, : . « 

'Χ Ε. “24ιε} 

ΧΩ. .ζι ΠΡΟ 

[{- 



1] ἙΕ 

καὶ ἐγέγχατε “πρός με. 

Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΣ, 

ἰωι “-ι-» ἈΝ » Ζ "- ὃς 3 φρο ἰ δα 3 ».»Ὁ .Ψῃψ ΟΝ » βο 

τῶν, χαι ἡνεγχὰν πρὸς Ααρων. Και ε ἐξατο ἐχ τῶν χείρὼν ἄυτων, χαὶι ἐπλᾶσεν αυτᾶ ἐν τὴ 
δι" -. » ᾽ὔ 3 ᾳ Ζ΄ Ἂς “".,. ».» : κε 5 Ζ΄ Ἶ ὴλ Φ“ ᾽ ᾿ 

γθαφι  χᾶ! εἐτοίησεν ἀυταὰ μόσχον χωνεῦτον, χᾶ! εἰεν" ὅτοι οἱ ὕεοι σἃ, σραὴ 9, οἐἰΤίνες ἄγε. 

δίξασάν σε ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου. 
ἐχήρυξεν ᾿Ααρῶγ, λέγων' ἑορτὴ τοῦ Κυρίου αὔριον. 

Καὶ ἰδὼν ᾿Ααρὼν ὠχοδόμησε ϑυσιαςήριον χατέναντι αὐτῇ" χαὶ 

Καὶ ὀρθρίσας τῆ ἐπαύριον ἀνεξίξασεν ὅλο- 
4 ῪἉ᾿ ΄ ξζ΄ »,᾽ :νΝ 2923 ΄ ς Ὰ, ρ᾿ -ς βϑ ςς 38 ν 

χαυτώματα, χαὶ πτροσήνεγχε ϑυσίαν σωτηρίου: χαὶ ἐκάϑισεν ὁ λαὸς φαγεῖν χαὶ ποιεῖν, χαὶ ἀνέ- 
΄ 

ςησαν παίξειν. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων, βάδιζε τὸ τάχος, κατάξησι ἐντεῦ- 

ἈΝ ’ “" ε ἊΝ ΝΡ 232 νσ Ν ᾿ αν ΝΡ φρϑ 3ν"-Ἠ 3 

Και “σεριείλαντο ππας ὁ λαὸς τὰ ἐνωτίὰ τὰ χρυσὰ τὰ εν τοῖς ὠσὶν αὺυ-- 3. 

΄ ) " δ. 7 ΄ “ “ 
Ὅν" ἡνόμησε γὰρ ὁ λαύς σου, ὃν ἐξήγαγες ἐχ γῆς Αἰγύπ]ε. Παρέξδησαν ταχὺ ἐχ τῆς ὁδᾷ, ἧς 8. 

ἐγετείλω αὐτοῖς" ἐποίησαν ἑαυτοῖς μόσχον, χαὶ προσχεχυνήχασιν αὐτῷ, χαὶ τεϑύχασιν αὐτῷ, χαὶ 
: ͵ Φ 2 ,“ 7 “ 52 ΄ . 

εἶπαν, οὗτοι οἱ ϑεοί σου, ᾿Ισραὴλ, οἵτινες ἀγεδίδασάν σε ἐχ γῆς Αἰγύπίου. Καὶ γῦν ἐασόν με, 

τεός με] τροσενεγκ. μοι 32. ἐνέγκ. μοι Ὀγτ. ΑἹ. 1. ς. δῖαν. ΟΥ- 
ΤΟΣ. 

111. περιείλαντο) περιείλατο ς3) 3. ταεριειλοντο Χ, 18, 32, 

57») 73), 74,) 745 7890 τοῦ, 130, 134. ΑΙά, Ογτ. ΑἹ. ἢ, ρασπῖς Ἱεουπάδ, 

434. ς ἴῃ Οοαά. ἀἄμοῦδι5, ἰοἀ τοεριείλαντο 1. Ἑάϊύοηε, Βαΐ. 1, 468. 

τὰ ἐν τοῖς ωὡσ.} εα σεγίζμς ΑΥΔῸ. 1. 2. δ σαγίδες Ατηιοηὶ (οὐά. 

αἰ]. Ατπι. Εὰ. αὐτῶν] των γυναικὼν αὐΐων καὶ των ϑυγατέξων 
14.) 16, 71, 77. δῖαν. Οἶτοσ. τῶν γυν. αντ. καὶ τῶν ϑυγ. αἰ. 131. 

τῶν συγ. αὐων 2.5, 30, 33, 52, ς3,) 54) 56, ς7) 73» 745 75» 76, 78, 
84, ὃς, τού, 129, 130, 134. ΑΙά. Αἰεχ. Οαῖ, Νὶς. Ογτ, ΑἹ. Ἰ. ς. 
δίαν. Μοίᾳ. Ατὐπι. 1. διδεῖ των γυνανκων τηᾶγρο Χ,  ἤἥἤνεγκ.] 

Ἢ ἡ]ας Αγαῦ. 1. 2. τρὸς ᾿Ααρ.} τρος ἄντὸν 72. ΤὨΔΓΡῸ τῖρος 

τον Δαρ. ὃς. 
ΙΝ. ἐδέξ.} Ααρων 9. -Ἐ αὐα το, ς ςν» 72, τοϑ, 118. -Ἐ }ος 

ἈΌ. ᾿. 2. ἕπλ. αὖτ. ἐν τῇ γρ.} εὠπι βαχ ει ὑμασίπεηι 51αν. Οἱ- 

ὕορ. ἔπλασεν] ἔπλασαν ἰιν (εχ Οοἠά. ε4 υἱ Καῖ. ἴῃ Ἑαϊτίοηο, 
Βαί. ;, 468. αὐτὰ 15] αὐΐο ΝῚΙ, Χ, 14» 1ς» 18, 2ς, 30, 32» 52, 

ς4γ ςό, ς7, ςβ, 64) 73» 74» 77» 78ν 84. 85» τού, 128, 130, 131) 134. 
Οοιηρὶ. (δε. Νῖς. Οεοῦρ. Ασα. σ᾿. δἰΐἴχιε Αὐσπι. Εά, ΤῊ] αὶ 14» 

6, 23. 29.) 30, 32) ς2) 545 875 69. 73ν 74. 75» 70» 77» 855 1ού, 128, 
130, 131) 134. Οὐρὶ. ΑἸεχ. ἐποίησεν) ἐποιει τοό. ἐποίησαν 
Αἰά. αὐτὰ 29] αὐὖἴον τοϑ, 129. αὐτὸ ζ2, 130, 131. Αἰεχ. (αἴ. 
Νῖίς. Ατρ. 3. αὐτῶ ζ0, 72. ᾿αὐΐοις ς3. δῖαν. Οὗἶτον. κ Ατιῃ. 1- 
αἰαυς. Αἰτη. Ἑά. εἶπεν} εἰπᾶν Χ, τς» 16, 18, 19, 25) 29» 54) 
57. 58) 9» 64, 71. γ8, 82, τοϑ, 118, 129, 1309) 131. (Οη)ρὶ. ΑΙά. 

«ΑἸεχ. (ζ. Νίς. ΑγδΌ. σ. 2. δῖαν. Μοίᾳ. Θεοῦ. Ασπ. 1. αἰϊίχυς. 
Απη. Εα. εἰπὸν ΤΊ, ἢ κ: ὅτοι]) αὐζοι 13.6. -Ἐ εἰσιν τς. Οὔ. 1, 

442. Οεοτρ. οἵτινες ἀνεξί6.1 οἱ ἐξαγαγόντες (οπῖ. Αρρ. νὶ, 
4ς3. ΟΠ τ, ἢ, 334. Βα. δεῖ, Οταῖ, χχχὶ. Τμοοάοτεῖ. ἱ, τό2. οἱ ἀνᾷ- 
γαγόνϊις ΑἸμαη. 1, τός. Ῥαπιαίς. ἱ, 339. οἵτινες ἀνήγαγον Οτΐρ. Ἰ. ς. 
ὥντ. ΑἹ. εἰν τ149. 2ς3) 447) εἴ 4110] 1Ὡ:᾿Ὀε. σε) πος Τεῦῖ. υος 

Οεογρ. ἐκ γῆς Αἰγ.} εξ Αγ. 14) τό, 25», 32) 52) 84γ 57) 73) 7» 
)7, 8, 13τ, Οδῖ. Νίς. ἕδος. ειτη. ὥς ἴῃ ἴεχῖυ, Ξ4 ἐκ γης Αἰγ. 

ἰραγρο 8ς. ἧς ἴῃ εχ, (τἀ ἐκ γῆς ΠΙΔΓΡῸ ὈΓΙΠΊΔ ΠΊΔη1)) 130. ἐκ ΕΓ 

«Ἐρνρηογσι Ἄττῃ. τ. αἰἴφὰς. Αγηι. Εαὰ. 

ν΄. Καὶ ,Δ4.} υἱάρις αμίει; δῖαν. Οἴἶζοσ. εἰ υἱώσπε ἦος ΑΥΑΡ. 1.2. 

“ἰ υἱώδε Οεοτᾷ. ῳκοδόμ..) ὡκονομησε (ἢς) 131. οτι ὡχοδομ. ςς. 
εἰ φὠεας Οεοτρ. κατέναν}.} ἀπενανῦἧι 19, 71) 1οϑ, 118. Ογτ. 
ΑΙ. 1, ρΡατῖς ἱδουπέα, 334. ᾿αὐὖὐτῷ} αὐΐων τό. ἐκήρυξεν] ε- 
χραξὲν 83. ἔκρυξεν (ῆς) ΑἸά. -Ὁ ἡμὰς Οοτς. λέγων] εἰ αἰεὶ! 
Οεοῖρ. Αστῃ. 1. αἰσυθ. Αγη, Εά. ἑορτὴ} πιᾶρπα εἰϊες δἷᾶν. 
Οἴἶγτορ. .“Ἐ οἱ ὕδξογρ. τὰ Κύρ.] Κ᾿ τὸν 1, Ἃ, τῷ, 1τὉ; τὸ, 

1οΟϑ, 128. 120. 134. ΑΙεχ. 
Ἵ 5 αν 

᾿ Ες οὐ, 
“ ν 

Τ 

τῇ] ορρισας Ὁ... τῇ (ἔς, ἴοσε Ααρὼν εγαίο) 1]. 
ὃ » 

ἢ 120. Τὴ ἐπαύρ.] τῇ ἄυριον ἢ:. τὸ ὥρων 120. 

Ἤ ἐδ Ἄτιῃ. 1. αἰἴφυς. Ασπι. Εά. 

προσήνεγκε] “ἀ ἠἱαᾳ Ἀταῦὺ. 3. υ- 

᾿ 

ορῶρ. δΔιαρων 
, ὦ » “ὦ 

9 5. Ὁ. ανεξιξ.] ιν - 

γνεγχεν Ὡς. ἔπ ΠηΔΙΡΌ ς8, 

σιῶν) μιεγίβδοία ΑΥΙΔῸ. τ. 2. Απῃ. 1. αἰϊαιο Απῃ. Εάὰ, αὐ μἠγμα, 

ἐγ Αταὺ. 2. ϑυσ. σωτηρίου] “υσιὰν σωτηριὸν 72. Φυσιαςη:- 
αν: 
ἐχαζισεν) ἐχαϑησεν 2 ζ, ριὰ ξ(. ἦς. ΟΥΑΙ, πὰρ Ῥασέ, 16: 
ἀν τς νὰ ᾿ ᾿ ΤῸ ὙΠ ες Ε λυ" ἑ σὐπάα, 314. ἰτὰ ἐξρΡ6 δ!Όϊ υἱ Ὑ δί. ἐχα 7. -πππιειν] ἐφῶγε χαὶ ἐπιξ 

Γ. ᾿ Ἁ ᾿ . ι .] , ᾽ λ ) 

ο λαὸς Τιϊ. Μίαττ. 14]. 1γς. χαι ἀνέςφησαν) α χαὶ 18. καὶ 
᾽ νη .»ν ᾿ ., Ἶ Φ Δ 

ἀνέξησεν ἰλατηδίς. 11, 413. χαὶ αἀνέςη [τ ΜΙαχ,. 1. ς. π αιζ.] 

του παῖζ. 7υῖξ. λει. 1. ς. 

ΨΙ1. Και ἐλαλ. ἐἰχὶξ ἀπίθηι ἈΑποηυπι. ἃΡ. Ριοίρ. κ καὶ (εογρ. 

Λίωυσ.} Μωυσέα Οτῖρ. ἱν, 

Ν εἱ τ Αἴ. τ. ἧς 

Κυρ.] ὁ Κύυρ. Οὐοπιρὶ. Ἰαπηαῖς, ᾿, 412. 

1γ4. λέγων] Α ΔΔΟΏΥ), Δ}. ΡῬτοίρ. 

πες ὥρπο Θεοῖς. Αγπιεηὶ Ὀοάά, 411}. Ατπι. Εά. βάδιζε) 
σπίυσον ὙΓΒεοάοτεῖ. ἰΐ, 9 54, 1239. κα ΑΠΟΠΥΠῚ. Δρ. Ρτοίρ. 8ϊδν. Οἵἷ 
ἴγοσ. ῥγτθηλος Ν ΑὙπὶ. 1. τὸ τάχ. κατάϑ.] καὶ καϊαδ. τὸ 

τάχ. 14, 16,30, 32) 54) 57) 73» 77ν 78, 85. (ἰ4ἴ, Νὶς, καΐαξ, τὸ 
τῶχ, Χ, τϑ, 19, 2ς, 29, 52) ςζ) τύ, ςϑ, ς9, 64, 7215) 72) 74) 759 γχύ,. 
84, τού, τοϑ8, 130, 1317) 134. Αἰεχ. Βᾶσπαρ. Ερ. Ῥᾶρ. 43. Οτσ.]. ας. .᾿ὕ 
ὙΓΒεοάοτεῖ, 1}. ἐς. Αμοινπι. ἀρ. Ργοίρ. δίαν. Οὗτος. Αγαῦ. 3. Οδουρ. 
ἃς Ογτ. ΑἹ. 1, ρᾶπτε Ἱεσυηάδ, 1ογ, {εὰ ἰδὲ α τὸ τάχος, εἴ εἴϊαπι μαίος 
ΑἸ1δ᾽ οἱ Ναῖ. ταάχεως κατάδ. ΡΗΐο 1, τόο, (δὰ , τὸ τώχος ἱ, 2:1. 
α τὸ τάχος ΑΥαῦ. 1.2. ἀφτεμεῖς ἐπὶ εἰο Αταιειὶ (σά. αἰϊφυϊ, Ατπ). 
Εμ. καταῦ. ἐντεῦ.] ἐντευϑ, καταξ. 11, 1ς, 129. γε. ΑΙ. 
Ῥατῖε ἱεσιιμάα, 266. καΐαξ. καὶ ἀνάξεϑι (ῆς, εἰ υγρεῖ 'ῃ φοπηπιεπ- 
ἴαγῖο) ῬΏΪΟ 1, Ὡς. ὦ ἐντεῦϑ. 19) ς3,) κό, τοϑ. (οπιρὶ. Βατγηδϑ. Ἰ. ς. 
Οἦς. 1. ς. Ευὐ, κἴ,.383. Αποηγη,. 8ρ. Ργοίρ.. α υυαὰς 118. 
Ἔ δίης Ἀγπιθὰὶ (οάὰ. αἰαυϊ. Ατηγ. Εά. ἡνύμ. γ3}} ἡνομῆχεν 
γᾶρις. ὅτι ἠνόμησεν ΒαγΠΔΡ. ]. ς, σον} α Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρβατῖε {- 
ουμάα, 356. 

73» 74» 785 77ν 84.) 1οϑ, 118, 129, 130, 131) 134. (ΠρΡ]. ΑἸεχ. 
(ας, ΝΊς, Βαγηδδ. 1. ς. Οτῖς. 1. ς. Ἰθατηδίς. 1. ς. Απουγπι. Δρ. Ργού. 
ΑΥΆΡ. 3. εἰ ἢς Ογτ. ΑἹ. πὶ, ς 3), εἴ 4115], (δὰ εἰ αἰϊδὶ αὐ ναι. καὶ (Π) 
Χ. ὁος (πο) τοῦ. ἐξήγ.} ανηγαγες 72. ἐξήγαγον Ῥατηδῖς. 1]. ς. 
ἐκ γῆς ΑΙγ.] ἐξ Αἰγ. τού. εα ἤῶγα με ργρείονιι. Ἄττιν. τ. αἰ ιἴιο. 
Ατη). Εά. Αἰγ.--Αἰγ. Ϊἴῃ (ΟΠ]. 9] α 4ἰτειπιτν οἴ αυα5 1ἰς ἱηϊοι]8- 
σε, 1εἀ μαθεῖ τπαῦρο, Αγαθ. 3. 

ΝΠἼΠΙ. Παρέδ.} - γὰρ 14) τό, 2ς, 32) ζ2, 5. 735 131. ΟΔῖ. Νὶς. 
εἰ Ῥγρτηϊϊτυης ΑΥδῦ. 1. 2. δἰ Ῥγαθιητεῖς πιᾶγρο Αταῦ. 2. ἐκ τῆς] 
ἄπο τῆς τό, 572. ἐνετείλω) ἐνέτειλα Οὐοπιρὶ. ἐποίησ.} καὶ 
ἐποιησ. 19, γ6. Ὠαπιαῖς. 11, 4132. Ατὰθ. 1,2. ἔς Γηλῖρο Αγαὺ. 3. 
ἐπ. ἑαντοῖς) ἐπ. αντοις ξζ. κα ([0) γ8. μόσχον] Ἔ χωνευτὸν 
ἔπργά [ἸΠπ6ΆΠῈ πδῆι ρτηα 131. -Ἐ ἰάθη ἴπ ἴεχῖ 72. Παπιδίς, ]. ο. 
Αταῦ. 1. 2. Διπγοηὶ (οάά. Αἰϊααὶ, Ασα. Εά, -Ἐ ἸΙάοπι τὉ κα πη. ι- 
προσχεκυνήχασ.} προσεχυνησαν τ, 10, 30, 32, 71) 7ς, τού, 118. (Δί. 
Νῖς. ἧς πιασρο ὃς, 130. ἧς Οντ. ΑἹ. ἱν ρατῖς “δοιμάα, 336, εἴ 410ὲ. 
αὐτῷ 15] καὶ 75: αὐτ. τ᾿ π-αύτ. 4} κα αἰϊογαῖγ. εἰ φια5 1ϊ5 ἰπίοι])α- 
«εηΐ 11, 1 ς» ς3) 59) 74) 70, 84, τού, 134. καὶ τίϑ. αὐτ.} ργα- 
Ὠλς ἈΚ ἢϊδ ἴῃ ἰοχίι Χ. εἰ ἑπυοεσυειμν εἴα ΔΙΔΌ. 1. ἃ. τεϑυχ.} 

Ἔμοϊβεία (ορε. -Ἐ Ἰἰάοπι ππαγρο Ἄταρ. 3. -{- ᾳ θοῦ. αὐ- 

τῷ 2.1 λα σεογρ. δῖαν. Οἴτζορ. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν )ς. ὥς 
γε, ΑἹ. νἱῇ, Ρατῖς ἐεουπάλ, 163, [εξ 4.101 υὐ Ναῖ, ἀἰϊεεπίες δίαν. 
Οἶτορ. 

κι . 
ΙΧ. Τςοῖιιπι σοπηπιᾶ αὶ ζ0. τοι} -ἙΞ μη Ατὐτηθηὶ -Οοἀά. 

ΑἸ4}}}. Ἄχ. Εὰ. οἱ ΕἼ Αι (ΟπΊΡ]. ανεξβι8.] ἀνήγα- 

422. ἰδ 

ΑΔ ΓΓΏ, 

γὸν ντγ. ΑἹ. 1.) μαῖα ΡῥΓΙΠΊα, 7. νἱῖ, ρΡατῖε {δου πάδ, 208, 

ΑἸΠδΣ οὐ Δί δι. Α.γ.}] “Ἐρνρείοσιως Ἄση. τ. αἰτίας. Εὰ, 
2 Δ τι δὶ 4 ». “““ρλμρ ἤ, ὦ “4 ε 

Ὕ κχΧαὶ εἰπὲν Κύριος ω ρῶς δίωυσην ΛΕ 
» 

Ἐπ Ά ΔΑ, ΦΕΩΝ ΝΟΣ ΣΣ [᾿ , 
ἰόυν λῶρς ΟσἈΛΥΡΟΤΡΟΡΥΉΛΟς ἔςι 120. ΔΔΙΙΔΟῸ. ᾿ χυυ! ᾿ » δῷ 

ον τουτον, κῶὶ 

 ἐδάςπ), ἢ αυοά 

ΠαΌεας Μίωσει» εἴ α λᾶος, 72. -Γ δλάδπη, πῇ αυοὰά δαϑεαὶ εἰπὲν ὁ 

Θεος, εἴ, λέγων, 20 Παῦθὲὶ σοι} ΤΠαΓΡῸ Γοσοητὶ τῃᾶπὰ τοῦ. 

Παῦεῖ σου ἢ Π}}}14 τπαγρῸ ΡΥ πα ΠΊΔΩΔ 111. -Ἐ εἰ αἰε θορίπες ΜΙ 

Νς ΦἸΩΔΣ αἰῶ ἔππι 2 ΟΡ ΠΩΜ εἰ ἐσ γχοϊτξ εΠ ΝΩ (ῃ) 

Αγ). 1. -Ἔ οαάδιπι 1. ἴσχῖι υοαῖ, 1 σῇ, Ατγηιθῶὶ ΓΟ οὐά, 81}. 

Ατπ), Εἰ. πηἴ μας Αἰϊοσιπὶ 1 πίογρσοῖι ) 

4 ΨΈΞΡ ε͵] ἀδες ξ Βαΐ , 48ο (ῆγν[ ἿΣ Αϑὴ ρὲ Δ'ΤΗῚ 
"ὟΝ ξιχυὺν» με] ψιι με εἶ. )ς θυ. 1) ΟΥ̓. ΥΙς ΟΣ: ει ἘΦ 

. ὥυ . δυ “υὐ " ιἾ 

ἰοὰ οἵ ἰδὲ οὐ Δ δῖ. 74! 6 ρΔὲ Ατπι. 1. ἢ σὺ. Αστ. Εα. κοι 
᾿ “ Ἴ Α . ὡ 

Ὅρμ. ΟΟΎΉ] ΣΡ ΓΑΙ. ΠΡ. μον ΡΙΠΙᾶ ΠΊΑΠῚ 1321, . μὸν 1Ὲ ΕΧΕΣ 72. 
. ᾿ . ᾿ - Ὺ . “" ᾿ 

Απηδηὶ (οὐά. αἰἰφυϊ. ΑΥπι. Εὰ. - με πᾳ (6) Απῃ. 1. δἀίςτρ- 
- ΓΞ - ς, ῶ Ὁ. ΞΞα Ὁ. ἀφ . ΄ - - .-- 

[ὉΠ 1Π Ἰηᾶῖσ. ΓΔ ΠᾺΠῸ συν σε; ἀτπρ οιῖοῦ, ΣοσῖΕ υζ τποθδῖ ἐν ἐς 

ὃν] ϑυξ 14) ιύ, 18, 19, 30, ς2; 537) 85, (δ, ςγ, ὅ 4, ᾿ 

9. 10. 

«- 



. ας αν " 

Ι Ἑ, Ο Δ Ο ς.. δ 

ΚΕΦ. ΧΧΧΊΙ. ᾿ 
11. χαὶ ϑυμωϑεὶς ὀργῇ εἰς αὐτοὺς, ἐχτρίψω αὐτὰς, χαὶ πποιήσω σε εἷς ἔϑνος μέγα. Καὶ ἐδεήϑη Χχὶ ΑΣ μου 

Μωυσῆς ἔναντι Κυρίου τὰ Θεδ, χαὶ εἶπεν, ἱνατί, Κύριε, ϑυμοῖ ὀργῇ εἰς τὸν λαῦν σα, ὃς ἐξή.:. 
» ρ9 95. 4 9 3 2.. ΄ ΝΣ) ρ᾿ ’΄΄ » “4 κα ρο , ΨΝν 

γαγες ἐχ γῆς Αἰγύπ]ου ἐν ἰσχύι μεγάλῃ, χαὶ εν τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ ; Μῆ σοτε εἴπω- 

σιν οἱ Αἰγύπτιοι, λέγοντες, μετὰ “πονηρίας ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀποχτεῖναι͵ ἐν τοῖς ὄρεσι, χαὶ ἐξα.-- 
ναλῶσαι αὐτὰς ἀπὸ τῆς γῆς" “παῦσαι τῆς ὀργῆς τῇ ϑυμοῦ σου, χαὶ ἵλεως γεν ἐπὶ τῇ χαχίᾳ τῇ 

“ ν ε Ν ν » Ν Ν » Ν “" “Ὁ 54 “,ᾳ,κικὦᾳἦἍΨγ Ν Ὁ κ.φΦ λαξᾷ σου, Μνησϑεὶς ᾿Αδραὰμ χαὶ ᾿Ισαὰχ χαὶ Ιαχὼδ τῶν σῶν οἰχετῶν, οἷς ὥὕμοσας χατὰ σεαυτοῦ, 
» ξ΄ Ν, ΣΙΝ 'λξ ν 5 ἰδ Ἁ, ’΄ ε Ὁ ε Ὰ, ἂἊνψ [ὡὐ Φ φ φῶ ΒΒ χαὶ ἐλάλησας πτρὸς αὐτὰς, λέγων, ππολυπληϑυνῶ τὸ σπέρμα ὑμῶν ὡσεὶ τὰ ἄςρα τοῦ ἀρανοῦ τῷ -- 

12. 
ἘΝ ' 

ἜΤ ΖΎ 

12. 

Καὶ ἀποςρέψας Μωυσῆς, χατέξη ἀπὸ τῇ 
ν Ὰ « ΄ 4 ἰϑε »,’ Σ» ρὸ ἃ 9 {.00 4 γά ΄ 

ὁρους" χαὶ αἱ δύο πλάχες τῇ μαρτυρίου ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶ, πσλάχες λίϑιναι χαταγεγραμμέναι 
ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερὼν αὐτῶν, ἔγϑεν χαὶ ἔνϑεν ἦσαν γεγραμμέναι. Καὶ αἱ πλάχες ἔργον Θεξ 

14.15. Καὶ ἱλάσϑη Κύριος περιποιῆσαι τὸν λαὸν αὐτῇ. 

16. 

εἴϊε ἀεϊεπάυπι, 130. α ὀργῇ Ογτ. ΑἹ. 1, ρεπῖε ρείπια, 46ο. Ὑπεο- 
ἀοτεῖ. 1, 488, (οὰ Παῦει 118] ρίυ5. ἔσπιεὶ. 4 ϑυμ. ὀργῇ Βα, Ι. ς. 
ΟἸεγί. νἱ, 329, εἴ [Ὁ] ρίυ5 {ςπιεῖ, (εά εἰ ϑυμωϑθεὶς αἰαυληάο ἀρηοί- 
εἴ, τ μοίεηοα διλν. Οἷἶτος. εἰ ἐπάϊψπαόον Οεοα. εἰς αὖ- 
τοὺς} ἐπ᾿ αὐῇους 81. ,.81. Βα, 1. ες. Εὐΐὶ ἴῃ ΡΙΓ 417). Ογτε. ΑΙ. 1. ς. 
Το. Αὐρ.., Ἰδιεοσοκεῖ. ἱ, 130. ἱϊ, 488, 817, {τὰ παδεῖ αἱ δὶ. 

ἐχτρίψω) ἐξαλείψω Βαί. 1. ς. ἔς Ομιγῇ, νὶ, 320, [πὰ δ[ἱ ρίυς {ε- 
πηςὶ υἱ ναι. ἐξαναλώσω (γτ. ΑἹ. 1. ς. .ἰ ἀεἰεόο (εοτα. αὐ- 
τοὺς 2] τὸν λαὸν ΟἸ γί, νἱῖ, 404) εἰ τὸν λαὸν τοῦτον ἰχ, 264, ἰςὰ εἴ 

ἈΓΔΌ. τ. εἰ ἡμγάνομίὶ φαφα γμγαδιὲὶ ΑΓΔ. 2. 3. 

καΐα σαύΐον Χ, 18, 64. Αἰεχ. (αι. ΝΊς. 
λησαν (ἢς) 1390. καὶ ἐλαλησον (ἢς) 16. δοεκίνε ϑῖδν. Οἰΐἕγος. 
α χαὶ Απῃ. 1. αἰϊΐφυς. Ασπι. Εὠ. πρὸς αὐτ.} εὐπ ἐΠ] ἐς Αταῦ. 3. 

λέγων) εἰ ἀϊχὶδὲ Αἰτῃ. τ. αἰϊΐφυς. Ασιη. Εα. τολυπληϑυνῶ ]} 
λησυνὼω 72. τοολυπληϑυναι ᾿οΒ. τολν σληϑύυνω 18, 2ς, ζ3, 4, 

7. 64, γῖ, 73. γ6, γ;, 78, 84. τού, 129. (Δι. Νίς. πολυ σληϑὺυ- 
ναι αἰ8. πιμέδεπε Ἂς πικἐμἰρἐϊςαόο (ἢς) Αττι. τ. ὑμῶν) ὑμῖν ς3. 

αντῶν τοϑ, 118. “εἰ Ατῦ. τ. 2. ὡσεὶ) ὡς ς3, ς8, το, 72, 84. 

κατὰ σεαυτοῦ] 
καὶ ἐλαλ.] καὶ ἐλα- 

« 

“Ες 
ἘΣ ΤΗ λέγων , 7: Δ ἡ 

Αἰ} Ὁ] ρίυ5 (πιεῖ υἱ νεῖ. τὸν λαὸν τοῦτον Βαί. 1. ς. τὴν συναγωγὴν τῷ τλῇϑ.}) α ς8. πιδδεῖ ὡν “ Αγ. τ.  ἐδένωνε Αταῦ. 3. -τ- 
ταύτην Ογτ, ΑἹ. 1. ς. καὶ ποιῆσ. ουπὶ (44.} α 88. μίγα) χαὶ σᾶσαν] καὶ τασιν 110. α καὶ ξζ3. ταύτην] καὶ 120. ἣν 

εἶπ.) , ἣν 18, 19, ζ2, 71, 74, 118. Οορι. δέναι αὐτοῖς} δουναι 
τω σπίρματι αὐΐων Ν]], Χ, 14) τς, τό, 18, 19, 2 ς, 29, 30, 32) ς2, ΣΝ 
44, ς» τό, ς7, 8, (9, 64) 71, 73, 74. 7.) 76, 77, 78», 84) ὃς, τού, 
1ο8, 118, 128, 129, 130, 131) 134. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ολι. Νῖς. 

ΑΓΑΌ. 1. 2. 3. Οὐρὶ. δίαν. Μοίᾳ. Οεογρ. Απππ. 1. αἰΐφυς, Απη. 
ἘΔ. «αγε ἐδίαπε (επείὶ οογμπε δῖαν. Οἴἶξτορ. ἄντοις δουναι τω σπερ- 
ματι αὐΐων (ἢς) 74. καὶ καϑέξζ.} , καὶ Ατπι. τ. δἤϊφυς. Αγπι. 
Εά, τὸν αἰῶνα) ἴῃ πυπι. ρίυγαὶ! δίαν. 

ΧΙΝ. ἰλασϑὴ) ,ιϑασϑητι 71, )ς. τοῦ, 128, “γιειεγκὶε Ἀταῦ. 
1... αὐιΐϊ Αταῦ. 3. Κύριος) Κυριε 72, )ς. -Ἐ τρι τῆς χα- 
κιας ἧς πὶ ΝΠ, Χ, 14, τςν 16, 18, 20, 30, 32, ς2,) ς3, τό, ς7, ς8, .͵ Κ}- 
64, 71, 73», 74) 76, 77ν 78, 82, 83, 84, ὃς, τού, 1οϑ, 118, 130, 13:1, 
134. (οπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. (δ. Νῖς. Αὐρ. Αποηγπ. ἴα 1ἰτυγγίὰ 
᾿μλῦμα. Ῥασίαθ. (ορῖ. δίαν. - εδάσπι, ἡἱῇ ηυοάὰ μιΑρελὶ ἀχάκιας, 
54. -Ὁ εδήεπι, πῇ φυοα παῦε εἶπες, 72. ργαπμ τι περι τῆς χα- 

Ἔ καὶ ἐπὶ ἄχρων ἐϑυμωθη Κυριος σφοδοα τοὺ ἐξολεθρευσαι αὐτον" καὶ 
πυξατο Δίωισης περι Ααρων (8. - καὶ πολὺ μᾶλλον ἣ τοῦτο Ογτ. 
ΑΙ. 1. ε. 

ΧΙ. Καὶ ἐδι-τ-εἰς} αὶ μὲς εἴ αυα: 115 ἱπισγίαοςπε ς 2. ἔναντι] 

χκαίιναντι Χ, 14.) 16, 18, 109) 25, 30) 52) 54) 58, ς9, 64, 71) 72) 73» 
τ 770 γ8ν 108, 118, 130, 1321. ΑΙά. α ἐναντίον (οπρὶ. , Οεογρ. 

Ἑυριον} α 1ΠΙ, γι. διδεῖ ἴπ ἐπαππᾶ. πιποτε ΑἸςχ. τὰ Θεοῦ] 

αν αὐτου Χ, τό, 19, 25. 29, ς2,) (4) 57) 58, ζ9, 64. 71, 72, 
πΤ 7ῷ) 784 78, 84, 8ς, 106, 1ο8, 118, 130) 131) 1324. ΑἸά. ΑΙεχ. 

Δ μοπν π|. ἴῃ 1υυγρδ 1.21|πΔ. Ῥαςίδ. (ορί. δίδαν. Οὗτοσ. Ατπῃ. ᾿. 
αἰφυςε. Ἄπη. Βα. ϑυμο!) ϑυμοῖς γι1. ϑυμὼ το, ιο8, 118. 
Φιμουσαι γ4, γό, τού, 128, 134. ϑυμὴ (οιηρὶ. ϑυμωθησεται ς8. 
ὁςγγ) οργιζεις 10. οργιζε 108. οργιζη 118. κα 49. Αποργπι. 

εὧὐ λυγρὰ ᾿αψμᾶ. Ἔ σοὺ ς8, γ24. Ασππηςοὶ (οὐ. αἰίφυὶ. Αππη. ά. 

ἱιρελίςήρι. σου (ἐςυπάδ πιδηῆι 13:. γα ἃὡῷζᾷ (θς) Απῃ. 1. εἰς 

Ἢ ἐπὶ τῇ καχια 

᾿ᾳὺς. Ἄτπι. Ἑά. 

. ξ0. 729 73, 75, 78, 8ς, τοϑ, τι8, 128, 110, 131. ΑΙεχ. (δῖ. Νὶς. 

τὸν} ἐπὶ τὸν ζ9, 71. κα εἰς (ῆς, νοεῖς οργιζεις, φυδην Ββαδυΐ Οάεχ 
ἈΠΟ ἢ εῖν ρὺ5, ἴτε» υἱάπηγας [τετα υπς στόγεπὶ ρερεζεσυι) 9. εἰς Τ΄ 
λ. συν) ῥορνΐο 'μο Αποηγπι. ἰπ 1 ἐτυγρία 1,2ἴίηλ. ὃς} ον ἔωρεα- 

{ςτίρμε. ἰεουπάδ τηᾶπι 1311. ον 53) 22. Αττῃ. 1. δ᾽αυε. Αττῃ. Εα. 
ἐς (ἴ-ς) τοῦ. Α,γ.} «Ἐξ γρείοσγεσι Αππῃ. 1. αἰΐᾳφυς. Απη. Εά. 
ἐσχυι} 1: σε 715) 74,73. 76, δῳ τού, ε18, 134. Αγαῦ. 1.2. μεγ.} 

αΧ, τό, 18, 29) 6 72, το, 118. ( οπιρὶ., Αγαρ. ,. Αγπι. 1. αἱνὶ- 

τῷ ὑψ.} α τῷ Χ, 14) τό, 18, 19, 2 ς, 29. 30, 54, 

ἍΔΡ. 3. Αττῃ, 1. αἰΐφυς. Ἅπη. Εά. 
ΧΙ. εἴπ. δὶ Αἰγ.} οι Αἰγ. εἰπ. 53. -Ἐ ππᾶγρο ρυπια πιδῃι), μη 

εὐἰμχὶ δὲ κε Ἀπῇ. τ. λέγ.) , 53. ΑἸαῦ. 3. ὐεογσ. .τρ ὠϊεεπί 
Ἀτπι. 1. αἰΐᾳφυς. Απῃ. Ἑά. πονηρ.)}) -Ἔ ἰἰγαπε Αταὺ. 1. 4. 
ἐξηγ.} ἐξηγαγες ς.. 12.0.0 Ἐ ἐα Τα απ κγροὶ Ἀταῦ. 3. ἀποκχῖ.] 
Ἔ ἀντες 14, τύ, ςό, ς7, 73» 74» 75ν 77. 84. τού, 134. ΑΓΌ. 1. 2. 3. 

Ἄγιηςηὶ (οάά, αἰφυ!. Απῃ. ΕἘά. -Ἐ ἰάεπι ὦ Χ ἰῃ ςἰπᾶγαέξ. πηϊποτε 

κιᾶς ἧς εἰπὲν 19. ὈΓΡΟΠΙΙΣ περι τῆς κακίας 120. 

128. “Ἔα κιαίο φιοιί ϊχ}!} Αττη. ι. αἰχιθ. Αὐταὶ. 4. - νια- 
ἦκμ φκοά ἀϊχὲ ΑΥΔΌ. τ... -ἘΞ φωοαδ πιαΐωσι {ιὶ ρορμ]ΐ φμοά ἀϊκῖε 
τοῦ. Ἐ  γφυς ἀἴχεσαι Αταδῦ. 3. 

73» 74) 76, 77, 78, 82, 81, ὃς, τού, 1οϑ, 118, 128, 130, 131») 134. 
τῇ μιγ. 71. ἐν τῷ κα τῷ Χ, 12. 16, 18, 19,32 ς,) 20, 30, 54. «7η ΟὈπιρί. ΑἸἰά. ΑἸεχ. (αι. Νὶς. τιποιησε (ςοιτυρὶς εχ πρεριποιησαι) 

48, 9) 0.. 73) 73» 74. 759 76, 78, ὃς, τού, τοϑ8, 118,.130, 131, 134. 7.- Μγαδωναπι δίαν, Ἄτην. τ. αἰΐχυς. Αττη. ΕΔ, Οεοῦζ. ἐμώκ- 
Αἰεχ. (δῖ. δίς, Αγδὺ. 3. Απη. 1. αἴᾳυς. ΑπΏ. Βα. σον 2} τ«ετὸ Μὲ εἰς Αταῦ. 3. Μ ὑπνδανμνι οὔ Αταῦ. 1. 2. τὸν λαὸν] 

τω λαὼ Χ, τῳ, τό, 18, 29, 32, ς2,) ς3,) 54) ς7) (07) 71) 72) 73» 754) 76, 
77ν 84, ὃς, τού, 128, 130, 131) 124. Ολῖ, Νῖς. Αὐς. Αμοηγπηι. ἱπ 

1 τυνρία 1,λπᾶ. Ῥαςίλη. (ορί. Απῃ. 1:. αἰϊϊΐᾳυς Ασπὶ. Ἑά. μοραΐ 
ἐκὶς δῖσν. ρος τὸν λᾶον 82. (οπιρὶ. εἰ ἔς, [δὰ τορὸς ἰπ οπιλτλῶ, 
πιήποτς, ΑἸσχ. ἐπ ρορμίωνι Αταὺ. 1. 2. 3. ἐδἐρ Θεοῖς. αὐτοῦ] 
αὐτῷ Αἰοχ. ΛΙΏΡ. 1. 2. 3. Απῇ. τ. αἰϊΐφυε. Αγπν. Ἐά. . Οοισ. 
ΟΟΧΝ, Καὶ ἄπορρ. Μωνσ.} , δῖαν. Οἷἶγοξ. α καὶ Οεογ. 

γρέψας) ἐπιγρεψας ζ9ς. υπογρεψας 84. αἀπερριψε ς3. Οοις. 
Αγηι. 1. αἱΐφυς. Αππη. Ἑά. Μκνυσ. κατίξ.) κατεδ. Μωυσ. γ4. 
Μωυσ. καὶ καεδ. ς3. Οεοῦρ. εἰ ἐρίξεπδδε Ἀογε; ϑιδν. Οἶτορ. 

ΑΙεχ. Ἔ ἡδο κς (ἅς) Αππῇ. 1. καὶ ἐξαναλ.} α καὶ δῖαν. Ο(ὨἩ ἈἊἀπὸ] ἐκ Ν]], τό, 19, 29, 30, 32) 54) ξξν 64) 72, 73ν 74, 78, 84, τοῦ, 
ὕον. Οεογρ. αὐτὰς 2] α Χ, 18. ταὺῦσ.}) -Ἐ σάνε Αταῦ. ιοβ, 134. ΑἸά. (αι. Νὶς, Απῃ. :. αἰΐὔφυς. Αππῃ. Ἑά. αἱ δύο) 

ι. ἃ. τῆς ὁργ.} απὸ τῆς ὁργ. 32. (αἴ. Νῖς. καὶ ἵλ, γιν)}) καΐτᾷ 16, 2ς, ς7,) 73» 77, 78, ὃς. μιδθεῖ αἱ υποῖδ ἱποϊαίαπι, {ὰρ- 
α καὶ Οπῇᾶοά. ἰπ ΡΗ͂ δε πεϊψεγ ον ΐα ἱκα Αὲ Οορι. τῇ χαχίᾳ}ἹῈ ρεαπι (οἱ!. δ Ἑάΐτοτο, (αἰ. Νῖς. τλάκ. τ" --λάχκ. α5] , αἰζετ- 
τὴ τῳ ἴῃ πυτῃ. μίυγα!! Αται. «τ. αἰΐφυς. πῃ. Εά. τε λαοῦ υ εἴ αυα ἰἰς ἱπιεηαοεπς ἃς. πλᾶάχες 1] - ἰαρὶ δια Αταῦ. 4. 

σου} , σου γα τοῦ, 134. κα ΟΠιηΐᾶ ς., 
ΧΙΠ. Μννσϑ.} μνησϑητι 72. ΑΥἸΔΌ. 3. ιρπεεπίο 'ἵμ Ἄττῃ. 1. 

οἰἴαυο, Ατπὶ. Εά, καὶ 1σ.} αὶ καὶ 131. Ἀποηγπ). ἴῃ 1 ἰτυγρὶὰ 
Ἰατηδ. (εογυ. σῶν οἱκ.} οἱκ. σὼν ςΆ. ὦμοσ.) Ἕ αντοις Χ, 

οὐπαά, ας, τὸν 18, 19. 25, 29, 52) ς3) 46, ς9, 64) 71, 72, 73» 74. 76, 

πππ τ’ 

γὉ, 84, 8ς, τού, τι8, 128, 130, 131, 134. (οπρὶ, ΑΙά, ΑΙεχ. 

αὐτῷ} αὐΐων (ἢς) )ς. τλᾶκ. λίϑ.] . 8. καϊαγεγρ.} α 3: 
γίγρ. ΝΙΙ, 14) τό, 18, το, 25) 39, 32) ς2, (4, ςς, ςθ, ς9, ὅψ, γῖς 

72) 73» 74» 73. 76, 82, 84, ὃς, τού, 1οϑ, 118, 130, 131, 114. ΑἸεχ. 
Οἷς. Νίς. Αὐξς. Θεοῖς. Απῃ. 1. αἰϊΐψυς. πῃ. ἘΔ, ἐγίεγραμμέναι 
Οομρὶ. - τὼ ϑαχτυλω τοῦ Θεοῦ 29. αὐτῶν) κα ς. Οεοτγρ. 
Ἀπῃ. 1. αἰΐᾳυῃς. Ἀπ. Ἐπ. ,. ἰπ νῃο ἴοτο, (φὰ παθεῖ δἰἰδὶ, ΑἸς. 
48 

πιριποιῆσαι!) ποίησαι ἼΙ, 4 
Χ, τάν τς, τό, τ8, 19, 29, 32, (4, ς3, (4) τό, ςγ, ςΒ8, 64, 71, 72, 



αν ον κα 

περ 

ἐλ} 

λαξ χραζόντων, λέγει “πρὸς Μωυσῆν, φωνὴ πολέμου ἐν τῇ παρεμβολῇ. 

Ὁ ΔΟ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΠ. 

ἥσαν, χαὶ ἡ γραφὴ γραφὴ Θεξ χεχολαμμένη ἐν ταῖς πλαξί, Καὶ ἀχᾶσας Ἰησᾶς τῆς φωνῆς τῷ 

Καὶ λέγει, ἀχ ἔς: φωγὴ 

ἐξαρχόντων κατ᾽ ἰσχὺν, ἐδὲ φωνὴ ἐξαρχόντων τροπῆς, ἀλλὰ φωνὴν ἐξαρχόντων οἶνε ἐγὼ ἀχρύω. 
Καὶ ἡνίχα ἤγίιξε τῇ παρεμδολῇ, ὁρᾷ τὸν μόσχον χαὶ τὰς χοροὺς, χαὶ ὀργισδεὶς υμῷ Μωυσῆς, 
ἔῤῥιψεν ἀπὸ τῶν χειρῶν αὐτῇ τὰς δύο͵ Ὡλάκας, χαὶ συνέτριψεν αὐτὰς ὑπὸ τὸ ὅρος. Καὶ λαξὼν 

τὸν μόσχον ὃν ἐποίησαν, χατέχαυσεν αὖ ἐγ συρὶ, χαὶ χατήλεσεν αὐτὸν λεπ|ὸν, χαὶ ἔσπειρεν 

αὐτὸν ὑπὸ τὸ ὕδωρ, χαὶ ἐπότισεν αὐτὸ φὰς υἱὸς Ἰσραήλ. Καὶ εἶχε “Μωυσῆς τω ᾿Ααρῶν, τί 

ἐποίησέ σοι ὁ λαὸς ὅτος, ὅτι ἐπήγαγες γες ἐπ᾽ αὐτὰς ἁμαρτίαν μεγάλην : Καὶ εἶπεν ᾿Ααρων πρὸς 

Μωυσῆν, μὴ ὀργίζα, Κύριε", σὺ γὰρ οἶδας τὸ ὅρμημα τῇ λαοῦ τότου. Λέγουσι γάρ μοὶ, ποίη- 
δ΄ ρο Ἁ, «ῥἫ ε ρὸ «ε ., ἰδὲ »Φ . Μ Δ, 3 4 ς ρΦ ΕΣ 

σῸ μιν σϑεοῦς, οἵ τροπορευσοντῶι! ἡμῶν" ὁ γᾶρ Μωυσῆς ὅτος 0 ἄνϑρωπος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ 

Αἰγύπ]ου, ἐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ. 

μὰ ἦσαν γεγ}.} ησ. εγίεγραμμ. 71. ἦσαν καταγεγραμμ. ΑἸά. 
α ἦσαν Αττῃ. 1. δἰϊΐᾳυε. ἄμφω )ς. -ἢ εξ ἀμφοτέρων μερων 18. 

Ἄπη. Ἑά. α υζυπαις ΑγὰΡ. 3. Οεοζς. 
ΧΥ]. αἱ τλᾶκ.] α αἱ Οομρρὶ. ἔργον} ἐργὰ 14, τό, 25.) 58, 

54) 57, 73» 77. 78. (δῖ. Νίο. Αὐῃ. 1. αἰἴαμε. Απῃ. Εά. γρῶᾶ- 
φὴ 29} ν, γράφη ς3. λ Αἰεχ. α Ασπιεηὶ (οάά. αἰ. Αιπτη. Ἑά. 
1εὰ Ανίρια Αὐτηεπὶ (οάά. αἰϊφιὶΐ φυοάὺθ. ρῥγγητς ἐγσέ ΟθοΥς. 

κεχολαμμένη) κεκαλυμμέν. 15) 59. κεχομμιν. ς3) (6. ργρυγταιηϊ 

ἐγ Χ, 14) 16, τό, 18, 19, 29, 30) ς2) 54) (5, 66, 57, 48, 64) 72, 73» 
γ4,) 7ζ9 76, 77. 78) 82, 84.) ὃς, τοῦ, 130, 131) 134. Οομηρὶ. ΑἸά. 

Αἴεχ. (δι. Νίς. Ασαῦ. 3. «Ἐ δ ἴῃ πο ἴοςο, {εὰ ποι 4110], Ατρ. 
ΧΥΠ]. ἀκούσ.} σειάίοίε Οεοτρ. Ἰησοῦς} ργφταϊς δτὶσυ- 

ἰμπὶ ϑῖιαν. Οὗτος. ἡ Δμἔράμε Νίαυε Θεοῖς. τῆς φωνῆς) τὴν φω- 

γὴν Π|Χ]], Χ, 14, τς) τό, 18, 19, 2ς, 29, 30) 53» 545) 56) 56, 58, 
59, 64, 73, 74) 75. 71» 78, 84) ὃς, τού, 118, 129, 130, 131) 134. 
ΑΙ]ά. Αἰεχ. 1ὐρί, τοῦ λα} αὶ 19. κραζόντων) κραζοντος ξ3.- 
Ἀπη. τ. αἰϊΐφυς. Απη. Ἐἢ. α Οεοις. λέγει!) εἰ ἀεὶ! 5ῖαν. ΟΥ- 
ἔγοζ. Θεοῦ. δίχίε δίαν. Μοίᾳ. Μωυσῆν) Μωσην ς8. πα- 

ρεμ6.} Ἐ ἐΠὶς Ατὐτὶ. τ. αΐᾳυς. πη. Ἐά. 
ΧΙ]. λέγε!) Ἔ Μωυσῆς 18, ς3, 71) 74), 76, 84, τού, 128, 

114. ΑΙά, δῖαν. Οὗτος. - Μωσῆς ς8, )ς. Οεοῦρ. ἔπδαρεῖ :Δδτὰ 
ΓΠΆΓΡΟ τηδηὺ ρυΐτωα ΑΥΠΊ. 1. «ἰἰκί! Μογίεε δῖαν. Μοίΐαᾳ. φωνὴ 19] 
φοχ ἴα Οεοσς. φων. τ΄ ---φων. 23} αὶ δἰίειῖγ. οἵ φυσ ἰδ 1ηϊε}2- 
ςεϊ ξς. ἐξαρχ. τ᾿ ---ἔξαρχ. 391] α αἰκεγιῖγ. εἰ αυᾷ [ϊ5 ἰπίοι]α- 
ςεηῖ, {εἰ Βαρεῖ πιάγρο, Αὐτὰρ. 2. ἐξαρχόντ. 15] ἐξ ἀρχοῦ. τό, 32. 
ΑΙΔ4. Ιηςετῖυϑ ἰῃ (δῖ. Νὶς,. 1,913. Οορι. ἧς ρήπηο, δὰ ηυης υἱ δῖ. 
)6. ξγουοςαπίίενα ὅγ. χαΐ ἰσχὺν] καΊισχεν (ἢς) γ1. εἰς παρα- 
ταῖξιν εχ οοῖτ. τς. χατισχὺν 1ἰρί, ἴῃ ρεηίεῖινο Πηχυϊατὶ εχρεϊπγυηῖ 
Ἀπηεηὶ Οοὐά, αἰϊφυϊ, Αὐτω. ἘΔ. φωνὴ 2] φωνὴν τς. ἐξαρχ. 25 
- -ἰξαρχ, 3] κ ἀἰτεσυῖν. εἰ 4185 1ΐ6 ἰητειδοεπί 74) 76, 84) τού, 134. 
ἔξαρχ. 2} ἰξ ἀρχ. τό, 32, 131. ΑΙά, (δι. Νίὶς. Ιποετὺς ἴῃ δῖ. 
Νὶς. ἱ, 913. Οορ, ἢς ῥηπι)ο γ6. φγουοεακέίμα 85 γ. τροπῆς) 
«4 ρκρκῶμι ὅγῖ. ρῥμρπθ ΑΥΔΌ. 3. φωνὴν} φωνὴ 72. φωνὴ ἣν 

14) τό, 2ξ) ς7,) 78, 131. Οαῖ. Νῖς. φωνὴν ἣν (ἢ) 73. πιᾶῦρὸ φω- 
γης ὃς. φων. ἐξαρχ. οἷν. ἐγ. ἀκ.} εἰ νοχ δογμπι φμος ἐχοίέαυϊ νἱ- 
πῶ; εἰ τ ἀώνε ϑαα ταν ἐπ ἐο φωοά απάϊο Αταῦ. 1. ἐξαρχ, οἷν.] ἐξ 

ἄρχ. οἷν. τό, 32. Αἰ. (αἴ. Νῖς, Ἐποεῖῖυϑβ ἰπ (δῖ. ΝΊς. ἱ, 913. Οορῖ. 

Άο ρήπιο γό. οἴνου) ὑπ᾽ οἴνου Ῥηϊο ἱ, 376, [ο «ἰδὲ οἱ να. « 
οἰαο Ἀγπλ. 1. αἰδανε. Απη. ἘΔ. εαμίαπείμηι ϑΥγ. ἐγὼ) ὡς ἐγω 

72. 
ΧΙΧ. Καὶ ἡνίκα) πνικα δὲ ΝΤΙ, Χ, 14, τό, 18, 19, 2 5) 29, 30, 

42, ζ2, 53, ζ4 56, ς8, ξ9, 64) 72, 73» 74» 75» 76, 77» 78» 84, τού, 
1οϑ8, 118, 130, 131) 134. ΑΙΔ. Αἰεχ. 1ἱρί. (δῖ. Νίο, ϑίαν. Οἰἶγορ. 

εἰ ,αὔκρε οἱ φακνε (ορῖ. ἤγ|ζε] ηγίισε 14, 18, 29, 32) 53, 445 
ςό, ς9, 64, 74» 84) 134. Αἰεχ. ΓΔρί. Οορῖ. ἢς πιλῖρο 8ς. τῇ 
τσαριμξ.} ἐν τὴ τταρεμδ. 14. 2ξ, 30, 52, 54) 47, 85 130, 131. (αἴ, 
Νῖο. “ἀεαῆνα δ'ᾶν. «Ὁ ἡἰμς Αὐπεμὶ (οαά, 41141}}. Αγπι. Ἑά. 
δρᾷ] εἰ οἱάεδαε ϑῖλν. Οἴἶτος. Απῃ. τ᾿. αἰΐΐφυε. Αὐπι. ΕἘὰά., μόσ- 
χον) οχλον ὟἼ].. χόρους) -ἰ- ορκὶϊ ςυπὶ αὐῖουϊο ΑΥᾺΡ. 1. 2. 

καὶ ὀργ.] εἰ ἱπάϊσηαίες οἱ Οεογρ. 

406. Αγ. Ἑά. ϑυμῷ Μωυσῆς) α ϑνμῷ 19, 71ν 108. 

μωνσ. 18. ϑυμ. Μωσης ς8. 

ἔρριψεν) εἰ εοηγες! (σεοῦς. 

ἰαςεηῖ, {εἀ Βαθεὶ τηδύσο, ζ0, 

Οὔτορ, 

ὄρος) νποὸ τοῦ ορὲς 130. 

ἅ “υ.υ 

λα και Ατἴαῦ. 1. 2. Δίπ). 1᾿. }}1- 

συμ 9 

οε: Ω ἱμάιρηαλίοη (σεοῖν. 
᾽ ἃ ε Ἶ . . ᾽ 

απὸ---ὐπὸ] κα ΡΙΠΊυπὶ εἰ αιιορ ἢ ᾿πίοι- 
“ ᾽ - ᾿ 

τῶν χειρ. αντ.} ἃ νηαημ {μα ϑῖαν. 
{υρτγαίςρι. ρυϊπηᾷ ΤῆβΠῚ 131. δ(ΟῚ , 72. ὑπὸ τὸ 

ἀπο τὸν ρους ζ3., κα 72. 

ἐποίησας αὐτὸν ἐπίχαρμα τοῖς ἐχϑροῖς ; ΟἸμγῇ, νί, 40. 

Καὶ εἶπα αὐτοῖς, εἴτινε ὑπάρχει χρυσία, ππεριέλεσϑε' 

ΧΧ. Καὶ λαβὼν] οἰ εερὶε Οεοτρ. κατέκαυσεν} χαι κατεκ. 
"ς. κατεκαυσαᾶν ςς.- αὐτὸν 1], 295 ζ9, 64,72. ΑἸεχ. ΡΉΐο ἱ, 
4τό. δϊδν. Οὔτος. Απῃ. 1ἵ. αἰϊΐΐφυς. Ασπ). Εἀ. ἐν}  ΠΙ, ΝΗ, 
Χ, τς» 18, 19) 295) 9), 64, 72. 129. Οοιπρὶ. ΑἸά, 110Γ. Βαθεῖ ἰπ 

οἰιδταές. ππΐποσε ΑἸεχ. κατήλεσεν] κατηλασεν 84) τοῦ, 129, 134. 
ἔς, {εὰ {0ρεγ ἃ {υρτγαίογρῖ. ε, ΝῚ]. κατεϑλαφεν 72. 
α ό4. Αἰεχ. Ῥῃϊο 1. ο. δίαν. Οἴἶτορ. σεοῖσ. - λέπα Ασαῦ. 3. 

λεπήὸν) »εϊπίαιαπι ἐπ πρέμίμς ΟὝοῖσ.. ἔσπειρ.} διεσπειρ. 72. 
αὐτὸν 39] αὐτὸ 7ς. κα ΡῬΆ1ο ]. ς. 

128, 121. (ομρὶ. ΑΙά, Αἰεχ. ρὲ. (δι. Νὶς. ῬΆΐο 1. ς. Αἴτῃ. 1. 

αἰΐφυε. Αἰτη. Ἐὰ. αὐτὸ] αὐτὸν το. κα Ρἢϊϊο 1. ς. Αχωῦ. 3. 

17. 

εὖ 

Αγτη. χα. αἴϊαυς. πῃ. Ἑά. τοὺς υἱὲς] τοῖς νιοις 73, 130. κα τᾶς 
ἈΑΙΔΡ. 4. 

ΧΧΙ. τῷ ̓ Ααρ.} προς Ααρ. ΝῚΙ, Χ, 14.) 16, 18, 10, 5, ς2, δας ον 

ξύ, ς7. ζ9, 729 73» 74. 735 78» 85: τού, 1τοϑ, 118, 131, 134. ΓΔΕ Σ 

Τρ. (δῖ. Νῖίς. 8ϊλν. Οὗτος. τυρὸς τὸν ᾿Ααρ. ΑΙά΄. 
σοιἿ τπεποιηχεν σοι ῥχίπιο, θὰ εχ οοῖτ. ἐδουπάδ τηδπιϑ τὶ τσεέποιῆχεν 

σοι, ξζ. ασοι 71. ὅτος}] α τού. ϑίαν. Οἴδορ. Ἄχτη, 1. Αἱϊ}- 
4υε. Ασῃ. Ἑὰ. ὅτ.] καὶ 72. ἐπήγ. ἐπ᾿ αὖτ. ἀμ. μεγ.} 

αὐτοὺς] 

ἡλίκα ΑΥΔῸ. 1. 4. μεγάλ.) νετῖυπι, φυλῇ ἀϑύνατον ἴῃ Οἴαξοο 
βαεῦῖῖ, Απῃ. σ᾿. αἰαυς. τ. Ἐά, 

ΧΧΙΙ. Καὶ εἶπ.} ἀϊκίε φμίεσε δῖαν. Οἰἴἶτορ. 

τί ἐποίησξ 

α 538. -Ἐλέγων ΑἸεχ. μὴ ὁργ.} -Ἐ ϑύυμω γ2, 128. ἰάεπι (ᾳ- Χ 
Ῥγδίςτιρι. δου πάλ τδηι 111. ἃς κ “μέθης γα Αττη. τ. διδδεηῖ 
ἐδάσῃι ἤῃς ἤρπο. Αγπηεπὶ (οὐά. αἰἰφυϊ. Ατπι. Εὐ. 
Ἔ μου 72, 128. (ορι. Απῃ. 1. αἰϊΐφιις. Αγην. Εά. 

ου ((ς) 128: ἐμ ἐρίξ Αττῃ. :. αἰΐᾳφυθ πῃ. Εά. γὰρ] α 18, 

19) 118. ΟΟΩΠΡΪ. τὸ ὅρμ. τοῦ Δ. τ.} τον λ. τ. τὸ ορα. 1 19, 

ςς, ς8, 72, 83) τοβ, 118. ΑΙά. 8]αν. Μοίᾳ. ὅρμημα] ρημα 71, 
ηξ. τάτου] α Αγῃ 1. αἰϊΐᾳιις Ασην. Ἐά. -Ἐ ἔχε δαίχα ροραίαι 
αὶ ΑΥΔΌ. 2. 

ΧΧΙΠΠ. Λίγ. γαρ] 1 ἐπέρα δἰ χε! ΑΥΑΌ. τ. ἀἰϊχεγωπί Ατδῦ. 4. 

ἰοομεΐ (μπὲ ἐπὶπι δίδν. Μοίᾳ. φιομίαμε ἀϊεεδαπε Αταγεαὶ (οάά, αἰϊαυΐ. 

Απι. Εά. μοι} α πῇ. τ. ἡμῖν] ἢς εχ οοιτ, ῥγηγα5 πιᾶπιιᾳ, 
ᾶτη ῥγῖπιο ὑμῖν, τού. υμῖιν ξ9. ἡμῶν) ὑμῶν ς9. ημαᾶς 130. 
Ἀγαι. 1. δΐψυς. Αὐτὰ. Ἐ4. ἧμιν 11. εἐμπροσϑὲν ἡμῶν τοῦ. ϑ8ϊαν. 
Μοίᾳ. Μωυσ.}] Μωσης «8. ὅτ. ὁ ἄνϑ.} ανϑρ. τ. 72. 

Οεοτρ. κα ὁ ἄνϑρ. τό. ὃς} αὶ 19. ἡμᾶς] υμας ς9. ἐξ 

Αἰγ.} ἐκ Αἰγ. (Ώς) ς9. εκ γῆς Αιγ. 14) τό, 2ς, ς2, ς7, 73» 78, 84) 
8ὃς, 128, 130, 131. ΑΙά. ΑΙεχ. Οαῖ. Νίο. απ Αἰγ. ς8. 

ΧΧΙΝ. Καὶ εἶπα] και εἰπεν (Ης) 75. εἰπὸν ἴαπῖιπι 18, ς3, τό, 
72. ἀδχὲ αἰέν δῖαν. Οἰἶζγοσ. εἰ ερο ἀἰϊκὶ Οδογξ. 

α Ὅτεοσς. 

527) 53) δ4η) ὃς» δύ, ς7, (9, 64) 71, 73) 74») 78» 77ν 18» 83» 84. 85, 
τού, 1τοβΒ, 1189 129. 130, 134. (οπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. ιιρΐ, (αι. Νῖς. 
Οεογ. Ατη). 1. αἰΐαυε Αὐτὰ. Ἐά. ὥς ρῥηπιο, [δὰ εἰ {υρταίςπρῖ. 

χύριε} ᾿ᾳ 58. 

αὐτοῖς] 

(δουηα ΤΠΔΠ1, 1121. φεὶ ἠαύεε δῖ'λν. επμὶ μπὲ αἱ Αυν. εἴξ νέ- 

γὰ πὶ νοΥΓΠΟΠΕπῚ ἱεχίις σαροὶ; δα 1 Ατπυπὶ ἰάϊοπγα Ροίξυϊατο ὑὲ ἀϊςε- 

ΤΟΙ 41 μα 101]. ἀμ ώη.- χρυσία] χρυσιον 209, 53. 59.) 77’ 

(ΟπΠΊΡὶ. ὅὃίαν. Ωιΐγορ. Αγαὺῦ. 1. 2. ἴοπε (ὡὑορῖ.0 ἔς πιαῖροὸ ὅς. 

χρυσίῳ τοῦ. “χρι σία; ((ς) (αι. Νίς. περιέλεσσε] περλεσϑας 

Χ, )ς. Ὁ καὶ περιειλᾶντὸ 74. ϑῖδν. ἢδθεῖ εδάεπ), εἴ ἢυς γεΐεσι, 

ῬΥΙΠΊΔ ΠΊΔΠΙΙ ΓΊΔΓΡῸ 131. τ καὶ τεριειλοντὸ 83. Αἰά, ἁἰενιαί Αυρ. 

αυείϊαι ἐμαὶ εἰ σωΐεγαι Αταὺ. 1. Δ.. τ οὐ ξενίς Αὐτὰ τ. “Ἔ ἡϊΐα 

εἶτιν.] τινι ΨΙ1, Χ, 14, τς, τό, 18, 19, 2ς, 29, 30,. 

ΝΣ ΞΕ 

σὺ} α 18... 

4 λ ὡ : 

αὐτὸν 2 9] -- 

--᾿ 

εὴῷ 
ὑπὸ] ἐπὶ 11, Χ, 14, τό, 18, 19,. μ-- 

2.5 29, 32) 525) ζ4) 58, ς9, 64) 71) 72) 74. 7ζ9 76, γ8, 82. τού," 

, Ὡρὸς Μωυσ.] --- - 
τὰ 



Ε ἴῃ 

ΚΕΦ. ΧΧΣΕ, τ. : 
χαὶ ἔδωχάν μοι" χαὶ ἔῤῥιψα εἰς τὸ πτῦρ' χαὶ ἐξῆλθεν ὁ μόσχος ὅτος. Καὶ ἰδὼν Μωυσῆς τὸν Χ'ὶ χὸ α 

λαὸν ὅτι διεσχέδαςαι, διεσχέδασε γὰρ αὐτὰς ᾿Ααρὼν ἐπίχαρμα τοῖς ὑπεναντίοις αὐτῶν. Ἕςη δὲ 
Μωυσῆς ἐπὶ τῆς ὔλης τῆς ππαρεμξολῆς, χαὶ εἶπε, τίς πρὸς Κύριον; ἴτω πρός με' συνῆλθον ὅν 

πρὸς αὐτὸν ππάγτες οἱ υἱοὶ Αευΐ. Καὶ λέγει αὐτοῖς, τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραῆλ'' ϑέσθε 
Ψ " ε φο ΄ ϑι ἃ, ἃ, ᾶᾳς, ΄ ἉᾺ, ϑ φ ϑ ᾿, 4 δ8ϑ)ιΑᾳ, ΄ 

ἐχαςὸς Τῇ ἑαυτᾶ ῥομφαίαν ἐπι τὸν μῆρονι χαι διέλθατε χαὶ ἀγαχάμψατε απὸ πυλὴῆς ἐπι “συλὴν 

διὰ τῆς παρεμβολῆς, χαὶ ἀποχτείνατε ἕχαςος τὸν ἀδελφὸν αὐτᾶ, χαὶ ἕχαςος τὸν “πλησίον αὐτξ, 

2ξ. 

46. 

27. 

“48. 

20. 

10. 

ὯΝ - δος. σαν, τ. δέφυς. Αἰτῇ. Ἐὰ. δὲ ς7. 

Ψ ν »ν» 8. "Ὁ 

χαὶ ἑχάςὸς τὸῦ ἐγίςα αὐτϑ. 

Ὁ Δ Ο Σ. 

Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Λευὶ χαϑὰ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωυσῆς" χαὶ 

ἔπεσαν ἐχ τῇ λαοῦ ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρα εἰς τρισχιλίους ἄνδρας. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς, ἐ- 

πληρώσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν σήμερον Κυρίῳ ἕχαςος ἐν τῷ νἱῷ ἢ ἐν τῷ ἀδελφῷ αὐτῷ, δοϑῆναι ἐφ᾽ 
ὑμᾶς εὐλογίαν. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν αὔριον εἶπε Μωυσῆς πρὸς τὸν λαὸν, ὑμεῖς ἡμαρτήχατε 

ἁμαρτίαν μεγάλην" χαὶ γῦν ἀναβήσομαι πρὸς τὸν Θεὸν, ἵνα ἐξιλάσωμαι περὶ τῆς ἁμαρτίας 

Απῦ. 9. ἔδικ) 1 μὲ Απρ. 3. Ὁ ἡνα ὅν. Οἶτορ. 
μψα) { αὐτα ;2. ΑἸά. Οορι. Αττρ. 3.  ἰάεπι ἰπ Ἄςδιαγαδᾶ. γτηΐ- 
ποῖὲ Αἰεχ. τ ἐρς Ατῦ. ι. Δ. -Ὁ κὰκ ἡ Απτ. ι. -Ἐ ἰήεπι 
ὅπε ἤχῃο δίαν. Απυκξοὶ (οὐκί. δἰσυὶ. Απη. Ἐὰ. ῥμβοῖτοὸ νοχ, 408 
Οορῖυς εχρεϊπις ἴῤῥιψα, οορεραταυὶ νεὶ «πἰἰδοὶ τοἀαὶ ρμοϊεῖ, 4υο 

“επίω εἰ [10] οςειχτὶς ; (οἀ ἰοεῖς ἰερεπῶα εἰ νοχ δαυά ναϊάὰς ΔΘ ΐ., 

4υδ: εὐπιγίἱ γετϊεγεῖυγ. τὸ σὺρ] α τὸ Υ]]. τος} α 59. 
ΧΧΥΝ. Καὶ ἰδὼν] καὶ εἰδὼν Υ11. υἱάεκι κίεν ϑῖν. Μωνσ. 

τὸν Δ.}] τον Δ. Μωυσ. ἵς. τὸν λ. ὅτι διεσκέδ') οτι διισκιδαγαι ὁ 
λαος γη3. Ατπι. 1. εἰθαιε Ασῃ. Εά. ϑιισκόδαρςαι}) τιλῖρο ἐξικα- 
λυφϑὴη ςό. Οἱοίᾷ εἴ. αὐτοὺς} αὖτον ὃς. ἐπίχαρμα) κἱ ἐκ 
Ζ2ου λον νεπίσιαι Αὐᾷ. κἱ ἐῤέπι 'π χγανΐαπε δστηομθὰ. Βασυμπά. Ἦες- 
πύθῃ. ἐπ ἰκδιδτίανι δίαν. Οεοῦς. Αστ. τ. δφσυς. Αππη. Ἑὰ. Οἱ» 
Ὡε: αὐδῶ ἐπὶ χάρμαι ἐυΐβει ἴῃ ἰεχίυ. αὐτῶν) αντω 18. 

ΧΧΥΝ]. Ἔκ δὶ}. ὃ Χ, τς, 18, ς3, τό, ς9, γ1) 73, 128. Οοπερί. 
ΔΙά. 1:06. Ῥακικίς. ἰἱ, 648. 1 οιοϊ, (ἰδἰαείι. κα ἐγη 14) τό, ἃς, 29, 

ἵν 

2 30) 383, 52, (4) ς 4» (7» (8, 64, 73) 74, 75, 76» 27, 84) ὃς, 130, 181) 
114. καὶ ες (Ως) τοό. ,ΜὌακ: φαίεπε δῖαν. Οἴτοζ. τῆς πύλ.] 
α 35. ἰὺ ὕυπι. ρίυγαῖι! Γυς, Οδἰεσῖι. δ.δν. εἶπε} λέγει τ4, 16, 

8ς, 30, 41, (4.0. 47ν 73ν 77» 79) ὃς, 131. (εἴ. Νὶς. ϑαπιλίς. ]. ς. 
πω. 1. αοἰΐαυς. Απη. Ἐά. λεγε ἴῃ ἱεχῖυ, (δὰ ἐπὴν ΤΩΔΓΡῸ ρεϊπι 
ποι, 1356. αὐτοῖς 8. τίς} τι (Ως) )ς. εἴτις 19, 32, ςϑ, 
53, τοϑ, 118, 129. (οπιρὶ. Ἰεπιδίς. ]. ς. Ομ. νὶ, δ6ό. Οτες. 
ΝΥ ἱ, 942. Αμοωγτη. δρ. Ῥγοίρ. δίαν. Οἷἶσοζ. ἄς Ῥηΐο νἱάείυγ 
ἰοεὶδε. μεισον πιπν ὁ. πιϑπὺ ἰοςθηδ 13:1. πρὸς Κύριον) Κυριον 
αρΐυτ 32. (οαρί. δίαν. Οῆτος. διείπὶ Διὶ Αττι. τ. δᾳυς. Απη. 
ἘΔ. πορὸς τὸν Κύρ. Οτεξ. ΝΥΠ. 1. ς. πρὸς Θεὸν ῬὈαπιδῖς. Ἰ. ς. 
δοενιιεὶ σσᾶυσι ἰ Βάπίοσς, (αὲ «αἱ δοπείπκηε ἴὰ (οὐϊςε, ᾿Αποηνπι. δΡ. 
Ριοίῃ. ἴτω πρ. με) εγίισατω το, τοῦ, 118. ματσιπ; φεπίαε αἱ 
“ 1υςϊῖ, (ἰδίαν. ἐκαὶ «επίαὶ σα περ ΑΙΔῸ. 1. δαὶ πιε νεπίω! Αττὰ. τ. 
αἰϊυε. Απῃ. Ἑά. συνῆλθον) συνηλθοσαν ὙΠ], Χ, 14, 16, 18, 

85) 52, ξςό, ς7, (9, 64, 71, 73» 74. 76, ὃς, τού, 130, 131, 134. ΑἸά. 
Αἰεχ. 1ρέ. (δι. Νὶς. συνηλθὲν )ς. καὶ ἦλθον Ὠεπιλίς. ἃ, 648. 
“ εὐνοενε Δυςῖί, (δίδει. Θεοῖς. ϑίδλν. Οἴἴἶτος. ἐκνιθ ψεπέγωπί 
Διὺ. 5. ὅν) , 14. Ὠλαπιλίς. ἰ. ς. Τυς. Οαἰατς, δίων. Οἶτον. 

τρ. αὖτ. πάις} 
“σαντ. τρ. αὐτ. 11. ,α Ψρ. αὐτ. ς1. δίλν. Οὗτος. α σαντες 7ς. 
“εν μος οὐ ἐδίκιε οπαεὶ Ατλὺ. 1. οἱ υἱο!} , οἱ Χ, 18, {9. 

Δεν) ζγααὶ ((ς) Αε:2Ὁ. 3. 
ΧΧΥΠ.. λέγει) εἰἶσεν ΥἼ], 14, τόν 19, 25) 29) 30, 32, ς3, ς3) 

ς4, τό, (7, (9. ἅφ 73. 74. 27» 785) 84. ὃς, τού, τοϑ, 118, 118, 130, 
31, 1234. Αἰή. Αἰεχ. (σι. Νίς. Το, Οχίαειι. δμιν. Ατγδῦ. 4. 

αὐεοις. τῶδι) μα Αστω. τ. εἰϊσυς. Απη. Ἑά. ὁ θΘὲςς Ἰσρ.} 
α Ἀπουγπι. ἃΡ. Ριορ. ϑισϑὲ) ϑέτε γ1, )ζ. Οουρί. Πλπιδίς. ἰΐ, 
ό6η8. ϑίσϑω Βεί, ἃ, 80. ἕκας. 1) Ἐ εἰς ςς. ἘΞ νοὔν κε 

Αδοῦγαν. ἃῷ. Ῥτορ.  ἕκας. τὴν ἑαντ. ῥομῷ.} τὴν ῥομφ. ἵκ. Βαΐ, 
᾿. ᾿ς. ἑαντα ῥομφ.} ρομφ. ἐαντ. Ν]], Χ, ς8, ός, 84, ὃς, τοό, 134. 
Αἰεχ. 1ἰἱρ΄. (Δι. Νὶς. ρομῷ. αὐτὸν 14) τό, 18, 19, 2 9, 332, 43) (ὅ, 

57, (9, 727 73» 724. 76, 77», 728, τοϑ, 118, 130, 131. Απιῦγ. Πυο. 
Οὐεεῖι. Αππιπειὶ (οὐά. δἰῥηυ!. Ατω. Εά. εν έπε εὐαε ὃς (8ς) Α΄. ε. 
α ἑαυτοῦ ΑΠοηγπι. 8ρ. Ῥγοίρ. θεός. ἐπὶ τὸν μηρ.] ἐπὶ τὼν μιηρῶν 
Αἰά. Ὁ αὐτου 18, 32, 71. Βεαί.]. ς. Απιδτ. Τυς. Οαἰαγς. Αταῦ. 1. 
(ὐεοῖᾳ. Απω. 1. αἰϊηις. πῇ. Εὰ. ἐπ πάππε βια ᾿ἈΠΟΠγΥτΏ. ἅΡ. 
Ῥτοίρ. διάλϑατε) διελϑεται )ης. ὄιλϑετε Χ, τό, 18, 10, 2ς» 

38, ζ3, 4, 64, 72ν 73» 74» 76, 77», 78, 84) τού, 118, 120, 110.) 131, 
434. Οοιμρὶ. ΑΙά. 1ρί, Βεί.1. ς. Ἰλτηδίς. 1. ς. καὶ ἀνακαμψ.} 

καὶ ἀανακαμψετε ας. καὶ ἀναχαμψαντες ς3. ρμοηϊϊ ροίξ συύλην Βαΐ, 
Ἰ.- ̓ ς. αι. Αποηγπι. ἃρ. Ργοίρ. Αγδῦ. 3. ἀπὸ σὐλ.-- παρεμθ.} 
α [δε εἴ φυῶ5 ἐἐβ8 ἰῃξεγίάςεηῖ 18. Ταπ)ϑίς. '. ς. ὦ εαΠριὶς αὐ εαβγα 
Αποσγπι. ἂρ. Ῥτοίρ. πύλης} ροντῖ: δῖαν. ἐπὶ πύλην] ἐπὶ 
σύλης ΑΙεχ. {ιρτδίοιρε. ρεῖπνᾶ πιβπι ἐπ᾿ ἐμπροσϑὲν 121. -«Ἐ εαβτὶ 
οὐτὶ ἀστουϊο δ[αν. Οβτος. καὶ ἀποχτ.Ἶ . καὶ ς3. ἕκας. 9 
-ἶκας. 39] α αἰϊεγυσ. εἰ 4υδ: ἰϊ5 ἰπτετίασεπὶ 54. Αἕκας. 3" ἈὨλ- 
πιδίς. ἱ. ς. τὸν αδ'} των αδιλφων 111. 
Ἄγπι. :. δἤϊηυς. Απη. Εή. 

Οἴτ8 εἴ 4055 ἰδ ἱπιεδοςης Π1, γ6, 
εἴ ηυ85 15 ᾿πἰετ]ςεηῖ γς. 
4 ᾿αιιδίς. 1. ς. 

ΧΧΨΝΤΙ]. οἱ} α 23. Ῥαεπιίς. ἴϊ, 628. υποῖς ἱπεϊυάϊε, ΠΙρρςτιπι 

(οἱ]. δὸ Εάϊτοτε, (ας. ΝΊς. Λευ!] Ισραηλ ἃς. ἐλαλ.} συνέϊαξεν 

ΝΙ], ς3, ς6. αὐτοῖς] α γ8. ῬΏΪΟ ἱ, 66. Απηεπὶ (οάά. ΔἸ] 4ιῖΐ. 
Απο. Εά. Μωνυσ.} ὁ Μωσῆς λπιλδίς. ]. ς. ἔπεσαν] ἐπισον 
41, ὅ4,) 53. 74) 75, 78, 84, τού, 1οϑ, 118, 123) 129) 130, 13. 

Οοιρὶ. ΑἸΔ. Ρ ΐϊο ]. ς. εἐπισὶν 72. ἐκ τοῦ λαοῦ] ροηϊϊ δηΐς εἰς 
129. “ἡ [πε Ατππῃ. τ. αἰΐφυς. Ατἰτη. Ἐά. , Οεοιζ. ἐν} .,18, 
53, ςό, ς9, 71. διαδεῖ ἐκ οἴτοῦςο ὙΡορτ. Οαϊ. Νὶς. ἐκ. τῇ ἡμ.} τὴ 

ἡμ. ἐκ. ΝῊ, Χ, 14, τό, 18, 19, 2ς) 53, ς4,) 54», 66, ς7, ς8, ς9, 
όᾳ, γ1, 729) 76, 77. 8... τού, τοϑ, 118, 129, 130) 131) 114. ΟΟΠΡΙ. 

ΑΙεχ. 10... (αι. Νὶς. Ἰραπιδίς. 1. ς. ες τρισχ. ἄνδρ. τρεῖς 

«αιλιαδὲς ανϑρὼν 129. Οὐμηρί. εἰκόσι τρεῖς χιλιαδὲς ανδρων γό. (ορξ. 

Αγρ. 3. Απηξηὶ (οὐή. δἰΐφυ". Ατπῃ. Εά, τρισχίλιοι ἄνδρες θα- 
τηλίς. Ἰ. ς. 

ΧΧΊΙΧ, αὐτοῖς} α ς8, γ3, 78. Βαΐ, ἰΐ, 80. 
ἐσληρώσ.} ἐχπληρώσ. ΑἸά. Βαΐ. 1. ς. ερπμεναβὶν ἸΛιςοϊ, (αἰλτῖς. 

ὑμῶν] α Ῥ[ο "ἡ, 166. σύμ. Κυρ. ἴχ.) Κυρ. σημ. ἔχ. 81. σημ. τω 

Κυρ. ἐκ. γ6. ΑἸεν. Βα. ]. ς. τήμερον Κυρ. ἕκ. (πρὶ. ἕκ. σήμ. 
Κυρ. ῬὨϊο). ς. ἕἵκαργος] εὐ ἐμέν ζεεῖ! ἐπεφφωϊμε αἷς οοδὲς ΑτδΌ. 3. 

ἐν τῷ νὶῳ] ἰ- αὐὖῇῆα γ2, 118. ΑΜ. Βαΐ. ]. ς. Αγαῦ. 1. 2. ὅ8ϊαν. Οεογρ. 

Ἀπ. 1. αἰϊδηυε. Ατ΄α. 6. - ἰάσηι πῃ σμαγαόδ, πληογε Αἰεχ. εν 
τω αδιλφω γ6. συν τω αδελφω ς1. ργοχίπιεπι έι ἈτΔΌ. 3. ὃ 

ἐν] καὶ ἐν Χ, 14, τό, 18, 25) 29, 32, ξ4 τύ, ς7, ς8, ςο, 64, 71, 72», 

74, γ6, 7), 82, τού, 128, 110, 131) 134. (οιμρὶ. ΑΙά, Αἰεχ. 1ἰρί, 

δι. Νις. Βαῦ,]. ς. Αποῦγπι. ἃΡ. Ῥγοίρ. χαὶ ᾿δυΐωπὶ ς 3. Ατδῦ. 3. 
ῃ ΔοΠπκ 11, τς, 10) 78, τοϑ, 118. ῬΆΠΪΟ 1]. ς. Νὰ εὐ ππωίγεζως ἐπ 

Ἀπι». 1. ὃς πε ἤρηο Απῃεηὶ (οἀά. αἰἰφυϊ. Ατιπ. Ἑά. τῷ αϑ.] 
τω νὼ 3) )6. ϑαίνενν Αταῦ. 3. αὐτῷ}, ΗΒ 11, Χ, 14, τς, τό, 

18, 10.) 25, 20.) 52, ς3) 54) 56) τό, ζ9, 64, 71, 74. 75, 76, 77ν 78; 
82, τού, τοϑ, 118, 128, 129) 130, 1317) 134. (ὐοιηρὶ. ΡΆΗΪο ]. ς. 

αὐτοῦ 13] α 30. 
καὶ ἵκας. ιϑ-τκαὶ ἵκας. «7 , αἰϊος- 

αὐτὰ χα" --αὐτῷ 39] αᾳ αἰϊεγυῦ;. 
ἕχας. υἱκ.} α 1οό. αὐτοῦ υἷι. 

ἈΝ 1.0. ΆἌττη. ι. 

Οεοῖζ. πδιδῦεϊς ἰῃ σδαγαῶ,. πλοῦς Αἰεχ. δ μμο Αγη). 1. δον. 
ἐφ᾿ ὑμ. εὐλ.} πωνς ῥεπφα δ ο 9} (ΩΡΟΥ τον ΑτδΌ. 3. ϑοϑηναι)} δαναι 
19. κὦ “εκ Τὰς. (αἰασῖς. δίαν. Μοίᾳ. αἱ ἀαγεμν ἴῃ Ἑάϊοης, (δὰ 
ἀεὶ 'π ὑπὸ Οοάϊος, Αποιγπι. ἀρ. Ῥγοῆρ. οἰ ἀἰκόϊμων 8ῖδν. Οῇτορ. 
ἐφ᾽ ὑμας} α ἐφ᾽ (ἔς) 18. ἐφ᾽ ἡμας 82, τοό, 130. ΡΟ]. ς. -Ἐ σημε- 
ρὸν 72. -Ἐ εἴϊλπι ἃς ἀοαϊε Αγη. 1. «ἘΞ ᾿ΐεπι ἤπε ἤγξπο Ατπηθιὶ 
(οὐὰ. αἰϊᾳυΐ. Αττη. Ἑὰ. εὐλογίαν] -Ὁ ἀοάϊε Αταῦ. τ. 2. 
δ). ϑν. Οἴτορ. ᾿ ᾿ 

ΧΧΧ. αὖριον} ἐπαυριον ςΒ, γ2. ΑἸά. ὥς πηᾶγρο {δουπάλ πιᾶπα 
131. τληγῆν 105) 108, Σ18. 

29. 30, 32, 52, (4) ςύ, ς 7, ς9, 64, 72, 74, 6, 77, τού, 130, 131) 134. 
1ὶρί. (δῖ. Νὶο. σεοῦζ. α (ἢς) 19. λχέν] τλᾶγσο ῥτπιᾶ τυδῆυ 
οντῳς 130. ἀμαρν.} ρεζεαίμηε ἦος Αττα. 1. αἰαυς, Απῃ. Εά. 
καὶ νῦν} εᾷ9 «κίεσι πωπς ΑΥΤῚ. 1. αἰἴϊαιιο. Αγαλ. Εά. ἀναξήσομι.} 
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ΦΡΊΟΝ 

εἷς τῶν] ταυτὴν 18, ςύ. 

ε 
ν 

1} Ε 

τίαν, αὐτῶν, ἄφες" εἰ δὲ μὴ, ἐξάλειψόν με ἐχ τῆς βίξλου σου, ἧς ἔγραψας. 

Ο Δ Ο Σ. ΝΞ 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙ. 

“. ὑμῶν. ὝὙπΖέςρεψε δὲ Μωυσῆς πρὸς Κύριον, καὶ εἶπε, δεόμαι, Κύριε" ἡμάρτηκεν ὁ λαὸς ὅτος 81. 

ἁμαρτίαν μεγάλην, χαὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ϑεὲς χρυσᾶς. Καὶ γὺν εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τὴν ἀμαρ-- 32. 

Καὶ εἶπε. Κύριος 39" 

“πρὸς Μωυσῆν, εἴτις ἡμάρτηχεν ἐνώπιόν μου, ἐξαλείψω αὐτὲς ἐχ τῆς βίδλου μου. Νυνὶ δὲ βά- 34. 

διζε, χατάξησι, καὶ ὁδήγησον τὸν λαὸν τᾶτον εἰς τὸν τόπον, ὃν εἶπά σοι" ἰδὲ ὁ "Αγίελός μου 

προπορεύσεται πρὸ προσώπου σου ἧ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ ἐπισχέπωμαι, ἐπάξω ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν ὁμαρ-- 

τίαν αὐτῶν. Καὶ ἐπάταξε Κύριος τὸν λαὸν περὶ τῆς ποιήσεως τ μόσχξ, ὃ ἐποίησεν ᾿Ααρών, 

᾽’ ρῳ ἰ 2 ρ᾿ ε , ΄ 

ΚΑῚΙῚ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ππροπορεύου, ἀνάδηϑι ἐντεῦϑεν σὺ χαὶ ὁ λαύς σα, ὃς ἐξήγα- 

γες ἐχ γῆς Αἰγύπ]ου, εἰς τὴν γῆν, ἣν ὥμοσα τῷ ᾿Αδραὰμ χαὶ Ἰσαὰχ χαὶ ᾿Ιαχὠδ, λέγων, τῷ 

σπέρματι ὑμῶν δώσω αὐτήν. Καὶ συναποςελῷ τὸν "Αγίελόν μου πρὸ πσροσώπου σα" χαὶ ἐχθα-- 

αναξησωμ. γ:. -Ἑ το Οεοτρ. ἐξιλαάσωμ.]} ἐξιλασομαι ΝἼ], 2ς, 
:ού, 111. 

ΧΧΧΙ. Ὑπέρρεψε δὲ] ἐπέγρεψε δὲ ΝῚΙ, Χ, 18, 19, 29, 49, 64 
727) 74. 84) τού, 1οϑ, 118, 134. (οηιρί. ΑἸεχ. 1ἰρ΄, ὥς τηᾶῦρο ὃς. 

ἀπερραφη δὲ 33. καὶ ἀπεγράφη 14, τό, 30, ξ2, ξ4,) 57, 77» 85» 131. 
ἧς, 1εἀ πιᾶτγρο ἐπέςρεψε δὲ ρυϊπια τπδηυ, 1320. χαὶ ἀνεγραφη 2ς. (αζ, 
Νὶς. καὶ νπεέγρεψε )ς. 5αν. α δὲ Θεοῦγ. Ατσῃ). 1. δ᾽ αυς. Αὐπῇ, 
Πα. Μωυσ.} - ἐπε Αττα. σ. αἰΐχυθ. Απτὶ. Ἑά. δέομαι) 

ἡ ἐα 5[αν. Αττλ. 1. αἱϊΐχυς. Αατη. Ἐάὰ. Κύρι:] αὶ 15, ςς, ὃς, 
120. Αὐσ.  Ὡιὲ (ορῖ. ἡμάρτ. ὁ Δ. ἅτ.) εἰ ἱρποίξα; βορπῖο 

ἀκὶς Ατδῦ. 3. ἡμαξτηχεν) ἥμαρτεν ς8. ἢς Ογτ. ΑἹ, δ], 300, 

(οἀ αἰϊδὶ υὧὐ Ψαῖ. αμαρτ.} -Ἑ ἐρβνγαπι Ατδὺ. 3. μεγαλ.] 
νεπιηῖ, φυλῇ ἀδύνατον ἴα Οταοο ἤιε, Αγηλ. τ. αἰΐᾳυς. Ατη.. ΕΔ. 
καὶ ἐπ.} καὶ ἐποιῆσεν 53) τοῦ. Οορί. ἐπ. γὰρ Ογγ. ΑΙ. 1. ς. (ά 
ΑἸ] αὶ ἢδες οὐπὶ 44. κα καὶ Ῥίοοορ. ἱπ (αἵ. Νίς. ἱ, 917. εἴ α Ογρτ. 
ἵπι ὕη0 ἴσοο, ζϑὰ μαθεῖ ἴῃ 8]1ο. εἰ φωοα γεοεγὶπε Ατδῦ. 3. ἑαυτοῖς) 

ἐαντους ({ς) 107. 7ζ. . ἐᾶαντω ς. ϑεὲς χρυσοῦς] ἑἀοίΐα πμγᾷ 

Οὐεοσρ. ἐἶος αωρὶ ΑταῸ. 3. -Ἐ εἰ ἀγρεπίθος ἴῃ ΠΟ ἰοςο, δὰ ποῃ ἴῃ 

ἀϊοῦυς 411|5, Ογρσ. 
ΧΧΧΙ]. Καὶ νῦν εἰ μὲν] αὶ καὶ νῦν 2... κ καὶ ϑϊαν. Οἴἶτορ. 

Ἀπ. τ. αἰϊαυε. Ατπὶ, ἘΔ4., μηδαμῶς Κύριε ΟἸεπι. Ἐρ. ἱ. Ρ. 177. 
ἀφεῖς} αφῆς τό, ς3, ς7,) 59) τού, 128. ΑΙά. Οὐ. ἵν, οΒ. Αἴδδη. ἱ, 
γ80.. ΟἸγί. 1, 2ο9. 1ϊν 36, εἰ 41]. Ογγε. ΑἹ. ἡ, “οό, εἰ «ἰδὲ ρἰι5 {ε- 

πιοῖ, αφιῆς 1τοϑ. (πρὶ. Ζομᾶγ. ἱπ Αὐυῶ. ΡΡ, ΘΟ γγί. 11, 410. 

ἄφιτις 72. ἧς ΟἸπγί, νὶ, 320, δ υἱὐ γαξ. 410]. αἀφειης 10. αὐ- 
τοῖς] τῷ λαῷ Οὐρ. ]. ς. ρορμἰἑ ἀμῆως 7άοορ. ΝΊΠΡεη. ἴῃ δοιτηοιῖ- 
δι15 Αὐπιεπο- Αἴ, εἰ ἵπ ὑπὸ ἰοσο, δά εἰς ἴπ αἷϊο, γρζ. τὴν 

ἅμαρτ.] α τὴν Ογτ. ΑἹ. ἱγ, ρατῖε “δουμάδ, 1719). [δὰ μαδεῖ 410. αὐ- 

105) 525 53, {8, ς0) 64) 72, 83. 8:,) τού, τοϑβ; 128. ΑΙα. Οὔςξ. 1. σ. 

Ατμδη. 1, 780, 944. Οτερ. ΝΥ, ἢ, 172. Ογτγ. ΑἹ. ἱ, 209. ἴἰν 36, 410. 

117) 727) 142, εἴ 4110]. ὙΠεοάοτεῖ, ;, 13ζ9. ΟὙργ. Ἀπιργ. Ἐειταπά, 

Παδεῖ ἰπ σδαγαίζ, πΐποτε Αἰοχ. 

᾿ ΟἸεπι. Ερ. 

α ἴῃ ὑπὸ ἰοςο, {δα Παδεῖ ἰπ αἰϊο, Ηἰδυ. 
᾿ .᾿ ͵ . 

Ν.ς ἡ) ίογιωη ΔΤ. 1. ἀφες} εομείοιαιίομε ταῦ. 3. 
Η Γ ὶ ᾿ ιἾ " . . . ᾽ ᾽ - 

ἱ, Ὁ; εἰ δὲ μὴ] ἔπει ΟἾγνυῖ, νἱ, 2, δὲ 110], 1δἀ 10] ρα τς ας. 

ῃ χαν (ἸΙει. ΕΡ. 1. ς. -Ἑ ἀφης Αἴδαη. ἱ, 780. ἐξαλ. με] με 
ἴα ᾿ ὅς ΥΎ ἮΝ Ὗ ΖΞ, Ψ: ἡ ξ “ »"- »Ὁ Ω ῥ ὦ Ὗ ἐξαλ. (Ἰἰειῃ. ἔρ.]. 5. εζαλ. χαμε 1ς9 10, 64, 71, 789, 118. Αἴεχ. 

Βαΐ. 1, 474. Ατἤδη, ἱ, γ89. Ογτζ. ΑἹ. 1], 2ού, οἴ αἰ01. εἰ ἤςσ ἴῃ ὑπὸ 

καμε εἐξαλ. 82. 

ί ἢ ἰδ 718 

(οὐϊςε, 1εὰ οἱ Ν'αϊ. ἴῃ Εάϊάομο, ὙΠπεοάογεί. ]. ς. 

Ογνί. ἢ, 410, οἵ αἰϊθὶ. νγ, ΑἹ. 1, ρασῖς Τδουπάσ, 171. δι 

Ἀγχαῦ. 3. ἐκ τῆς] ἀπὸ τῆς Βαΐ. 1. ς. δὸυ} λ άς τὸ, 88, ης. 

ΛΙά, Οπρσ.]. ς. Οτεσ. ΝΥΠῸ 1. ο. ΟἸΠΝγυῖ. ἱ, 209. 1ἱ, 410, εἰ δἰ]. 

ΤΗςοάοτει, 1. ς. ὅ14ν. Οὐἶτοσ. ταύτης Ονγ. ΑἹ. ἱ, ραυΐε 1δουπήα, 

ΣΙ. 1}, γχ259 148. 206. ; σου ταύτης Αἴῇδη. 1, 9.4.4, [εὰ 10] ες Αι. 

ἧς ἐγρ.] ΩΣ 

ἐπ φῆ (Υ δῖαν. Μοίᾳ. Ατγη,. ἵ. 

“ὡ ν ἤ - “Ὃ ’ῶ. ; ΒΝ 

τῆς βιξλ. σου] βιξλου ζώντων (Ἰεῃ). Ἐρ. 1]. ς. 

Μυλρ γι πιαητς ἐμ Ἐσιταπά. 

ΑΙΠΠ616. Ἄγτπι. Εά. 

ΧΧΧΙΠ, Καὶ εἶπε] οὐχὶ ἀμέερι 51αν. Οἰτορ. λίωυσην] 

Μωση (ἢ) γς. εἶτις] ἡτις Χ. ἥτις Δρῖ. φημὶ (ορῖ. κα τις 
πη. 1. ἡμᾶρτ.] μᾶρτεέν 125 71. ἐγωπ. μου] ΥΩ. ἐμοῦ 

ιζ) 53. ενᾶντιον εμοι (Π:) )ς. ἐναντίον μου (ὐαῖ. Νὶς. ἐξα- 

λεκίκο] ἐξαλείφω (Ἴεπι. Δ]. 1232. δείδανι (ὐνργ. ΔιυΌτοΠαίξ, αὐ- 

-"-"» ή ῳ - ἊΝ ν΄, »“ "» »“" -““-ὡ,ροψν -- 

» 19.) 10, 25.) 20) 325) ζ2,) 535) δῷ. δ 5.) τό, τς] αὐτον ὶ ΕἸ: ". Ι4. Ϊ 

Ὁ.) 50), Ο49 715} 72) 74, 75, 70, γ89 83,) 84, τού, 118, 120, 1119 114. 
(ι ΑΙα, Αἴεχ. 1[ὐρ1. κι. Νὶς. ΟἸἴεπ. ΑἹ. 1. ς. γργ. (ορίῖ. 

ν (ὐεούρ. ἌΑΓ,π,, τ. αἰ λτη. Εἢ μ8) ἐμὰ 11, ς8. 

τοῦ λαοῦ τάτου ΟἸεπι. Ερ. 1. ς. αΠΠΠ, ΝΙ], 

ΧΧΧΙΝ. Νυνὶ δὲ] νῦν δὲ Οοπιρὶ. Τίρῦ, νυν ἴδε (ἢ) 82. νυν 
τἀπῖυτη )ς.. βαϑιζε) αὶ ς3, ς-6. βάϑισον Ἑυΐ. 11, 242. χα. 
ταδ.} και κα]χξ. Χ, 18, κ«ς. ΑΙά. 11ρῖ, 5ῖαν. Οἴτορ. Θεοῦ. ΑΙ, 

145) τό, 19, 2ξς,), 29, 30, 52») 4) 575) 58, ζ9, 72) 745) 735 765) 77, 8ζ, 

τού, 118, 134. Οὐρὶ. Αἴεχ. (δῖ. Νὶς. ΟἸεπι. ΑἹ. 1322. Ευΐ, 1. ς. 

Αταῦ. 1. 2. 3. Αγ. σ᾿ αἴϊαις. Ασπι. Εα, καὶ ὁδήγ.} κα καὶ 73, 
γη8. Ατη). 1. αἰΐψυςε. Ατση. Εά. τοῦτον) α 58. ΕυΠ]. ς. ϑίαν. 
Οἴτορ. τὸν τόπ.}] α τὸν ζο. ΑΪεχ. εἶπα] εἰπὸν τς, τ8, γ2, 
74) 28. ΟἸεπι. ΑἹ. 1. ς. Οτερ. Νγὴ, ἢ, 692. ευρηκα ς8. Επΐ.]. ο. 

ἰδοῦ} καὶ ἰδὲ Οτερ. ΝΥ]. ς. Ατπλ. τ᾿. αἰΐφυθ. Απῃ. Εά. δδ εἰ 
ἀϊς Αταῦ. ..2. δ΄᾽'Αγί.) α ὃ γ8. Οοπιρὶ. Οτερ. ΝΥ, 1. ̓ ς. ἀὶς 
“ηρείμς Οεοτρ. τροπορ. τρὸ τροσώπ. σου} τῦρο σροσωπ'΄. σὸν 
τροπορ. ΝΠ. προπορεύσεται) τροπορενεται ΝἼΙ, ις, τό, το, τό, 
γ2. Ἑυΐ.]. ς. ὡτορευσεται 7ς. τρὸ προσώπου σου] ὑμῶν ἴλη- 
τυ Οτἰρ. "ἱ, ὅοό. δου τλμῖατ Οτεσ. ΝΥ, 1. ̓ ς. 26 τληῖαπὶ Ηϊογ, 
υαεεπε σὐπι 6 ΑΥΔΌ. 4. ἢ δ᾽ ἂν ἡμ.} ἥ ἂν ἡμ. Οτερ. ΝΥ, 1. ς. 

ἕπ ἀἰϊο ἐπ φεα Αττὰ. τ. αἰϊϊαιις. Ασπὶ, Ἑά. ἐπισκέπϊωμαι]) ἐπισχεπ- 
τομαι τό, 29) τού, 1321. εἐπισχεψωμαι 18. Αἴδλη. ἱ, ζός. επισκε- 
ψομαι ςο. πη. τ. αἰϊίφυε. Απῃ. ἘΔ. -Ἐ ἡωα δίαν. Οἴζγορ. 
ἐπάξω] ργαπιίτυης χαὶ (οπιρὶ. δίαν. Οἴτορ. ργαπυτς Ἰάεπὶ ἰπ οἢλ- 
ταέϊ. ταΐπογε ΑἸεχ. ἐπ᾿ αὐτοὺς) ἐπ᾽ (Άς) 84) 134. αντω τοῦ. 
-Ἑ καὶ δωσω ς3. τὴν ἀμαρτ.} ργαπιῖας τᾶσαν ΤὨεοδοτεῖ. ἱπ 
(δι. ΝΊς. ἱ, οἵ. 

ΧΧΧΝ. ἐπάτ. Κύρ. τὸν λ.} Βαθεῖ ἴῃ αἰυποηε (Πς) ἐπατάχϑησαν 
(μαςίχϑησαν) Αἴδδπ. ἱ, τός. περὶ τῆς ττοιήσ.} ἐπὶ τὴ σοιησει 

42. μόσχου] -᾿ ϑανατω (εχ πιλγρὶπα ἔς ἴη ἰσοιηι αἰϊεηυπι εἰξ 

ἰπάυέζυπι, νἱἀεῖαγ ἐπίπι γεξοσεπάνπι δ ἐπάταξε) ς9. 5] οΥΥΙΙ, 

Χ, τ4, τό, 18, 19,2 5) 29) 52) 54» 57) 64.) 71», 74) 7.» 76) 77» 845 8» 
τού, τοϑ, 118, 130, 121) 1324. ΑΙεχ, Πιὶρί, (δῖ. Νὶς. Αση). 1. [1}- 
406. Ατη, Εά. Οεογρ. ἐποιησ. ᾿Ααρ.] ἐποίησαν εαὐυτοις ΝΊΤΙ. 

Ι. εἶπε] ἀἰϊεὶξ Οεοτρ. τροπορεύου] πορεύου ΝΙ], Χ, τ4, τς 

53) 54, ςς, ςύ, ζ0, 64) 71) 727) 74» 

73) 70, 77, 78, 8ς, τού, 1τοϑ, 118, 129, 130, 131) 134. Οομρὶ: 

16, 18, 19,29) 29) 30, 32) ζ2. 

Αἰεχ. 101. (δῖ. ΝΟ. Εὐ. 11, 242. Αἴδαη. ἱ, ςω8. γτγ. ΑἹ. ἵν, 40 ζ. 

νὴ, Ῥατίο ἱεουηάα, 149. δῖαν. Οἴἶγοσ. θοῦσ. Απ. σ. αἰϊΐαυδ. Ασην. 
Ξ γ ἐκ 

Βά. ,., Ὅορι. Ασδῦ. 3. ἀναξηι} "29. αναςηϑι 19, τοϑ. χαι 
οῦ Ἶ Η - π- - - - - 

ἀνα. 325 84, 120. (οττρὶ. Εἰ. 1. ς. ὥς Ογτ. ΑἹ. ἐν, 4ος, [εἀ 4}10ὲ 

ιἴ Ναῖ. δ 

ἐντευαχεν 1 ῃϊο ρίεπα ἀπεπσιης Ατιη. 1. δἰ ιθ. Ατσπῃ. Εά. 

αἰοιάς ἴῃ ἀπὸ ἰοσςο, 1εἀ μι αἰϊο αὐτεμάϊς ταπῖατη, Αὐσ. 

συ) 
«ὶ “Ἅν 

λ 134. ἤἶι ἀρ χ χοδὶ ὅς} φμῶβ Ατπη. 1. αἰϊϊίφιθ Αγηι. 
᾿ γ, ἢ ᾽ ζ ΎὟ “ὦν »- 

Εὰ. ἐξηγαγ.] ἀνήγαγ. οὐὐγ. ΑἹ. νὶϊς Ρατῖε ἐδουπάδ, 140, {εὰ 

ΑΠΌ] αὐ Αι. ἐκ γῆς Αἰγ.} ἐξ Διγ. Ογτ, ΑἹ. ἵν, 4ος, [δὰ «ἰδὲ υξ 

ναῖ. εἰ τῶτα “Εργνρίρι Αὐτὴ. τ. [Π|4ὰ6. Ατπ. Βά. εἰς] 
δ - σ᾿ ε ῶὦ "“ ου 

εἰ τ αἰς ἐπ ΑΥδΌ. 2. τω Αξ.] λα ΤΏ 1ζ) 75. Αἴπι. 1. αἰμηῦα. 

Αι. Εά. 

Ατἴδδη. 1, ς28. γγ. ΑἹ. ἵν, 4ος. νἱῖ, Ραγίε ἐεουπάα, 

ἮΝ Ἁ ) 

καὶ Ισαακ] καὶ τω ἴσ. γ4, 76, τοϑ, 118, 129. ΟΟμπιρΙ. 

140. 

120) 134. (ὐοπηρὶ. Αἴδδη, ἢ, 

᾿ 
χαὶ 

᾽ ζ 

ἴακ.) καὶ τω ἴχχ. γ4,) 7γ6, 1οϑ, 118, 

ξ48. Ὅγε, ΑἹ, 1 δα; λέγων) ἐϊκὶ Αὐπιεηὶ Οοάά. αἰϊφυϊ. στη. 

Βα. εἰ οὐχὶ Αἴτὴ. 1.0 ἡ ἈΥΙΑΌ. 1. 2. αὐτῶν] 2μὶ ϑίαν.: 

Οἰἶἴγον. (ὐθοισ. 

1. συναπος.}] ἀποςελῶὼ Ὑπεοάοτει. ἱ, 208. Ἔ πκμὶ. δῖαν. 

Μοίᾳ. τὸν ᾿Αγί. μου τρο προσώπ. σου] τῦρο ταροσωπ. σοὺ τὸν 
ν 

Αγί. μου τς, ξξς, 72, 73, 78, 83, 128. Αἰά, Ευΐ, ᾿ἰ, 242. Αἴδλη. ἃ, 

ς28. Ογτ. ΑἹ. ἵν, 4ος. Αἴτπι. 1. δἰ φαβ. Αγπὶ. ΕἘὰά. τὸν Αγί. μου 

τσρο τῦροσωπ. σον προτεέρον σοὺ 574.) 8.) τού, 134. “Γεοὐοτεῖ, Ϊ. ο. 

35" 
ΚΕΦ. 

ΧΧΧΠΙΙ, 
Ι. 

Ζ- 



Ε {ὶ 

ΚΕΦ. ΧΧΧΙΙΠΙ. 

᾿ 

.}8 ΡΣ 
Ι 

ἔπ ᾿ωνκι πη. ι. δ΄ 4ις. 

, χαὶ Χαναγαῖον. 

Ο Δ Ο Σ. 

λεῖ τὸν ᾿Αμοῤῥαῖον, χαὶ Χετ]αιον, καὶ Φερεζαῖον, χαὶ Γεργεσαῖον, Χαὶ Εὐαῖον, χαὶ ᾿Ιεδουσαῖον, 
Καὶ χὶ εἰσάξω σε; εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα χαὶ μέλι": ὃ γὰῤ μὴ συνάναξω ὦ μετὰ σϑ, 

διὰ τὸ λαὸν σχληροτράχηλόν σε εἶναι, ἵνα μὴ ἐξαναλώσω σε ἐν τῇ ἐδῇ, 

δημὰ τὸ “πονηρὸν τᾶτο, χατεπένϑησεν ἐν πεν κοῖς. 
Καὶ ἀχῦσας ὃ λαὸς τὸ 

Καὶ εἶπε Κύριος τοῖς υἱοῖς Ἰσῥαήλ' ὑμεῖς 

λαὸς σχληροτράχηλος" ὁρᾶτε, μὴ πληγὴν ἄλλην ἐπάξω ἐγὼ ἐφ᾽ ὑμᾶς, χαὶ ἐξαναλώσω ὑμᾶς" νῦν 

ὅν ἀφέλεσϑε τὰς ςολὰς τῶν δοζῶν ὑμῶν, χαὶ τὸν χόσμον, χαὶ δείξω σοι ἃ “ποιήδω θ0ϊ. 
περιείλαντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸν χόσμον αὐτῶν, χαὶ τὴν πτεριςολὴν ἀπὸ τῷ ὁρες τὰ Χωρήξδ ῴ θη μον. ἄντων Καὶ ΤῊΝ περι  ΟΛὴ θδς 9εη5: 

Καὶ 

Καὶ 

λαξὼν Μωυσῆς τὴν σχηνὴν αὐτῷ, ἔπηξεν ἔξω τῆς πφαρεμξολῆς, μαχρὰν ἀπὸ τῆς πσαρεμξολῆς" χαὶ 

ἐχλήϑη σχηνὴ μαρτυρίου" χαὶ ἐγένετο, τᾶς ὁ ζητῶν Κύριον ἐξεπορεύετο εἰς τὴν σχηνὴν τὴν ἔξω 

τὸν Αγί. μου ἙὩροτερὸν ἴῥρ0 ὥροδσωΐ. σὸν 332. ᾿τὸν Αγί. μου τροτερον 

σου Χ, τ, τό, τ8, 2ς, 29, 30) (2, ς3,) ς4) τ, ς7, ς9, 6.4. 77. ὃς, τοϑ, 
τιϑ, 130, 131. Αἰοχ. [ιν΄. (δι. Νίς. δῖαν. Οἴτοσ. Οεοῦς. ἔς ἰη 
ὕ00 ἴοςο Αὐγ. ὥς, (δ πιᾶγρο δρήεπι πιᾶπὰ υἱ Ναῖ. Ν]]. τροτερον 
σου τὸν Αγί. μου ς8. Οἵτες. ΝνΩ͂, ὃ, ὅοϑ. Ιτερ. [π|ρ. “κμρείασε 
“ἐπι ταν Αταῦ. 1. ἐκδαλεῖ) ἐχδαλλει )2. ἐεχξαλω ςς. ἐχ- 

ξαλεῖς ΑἸά. - δὶς (δῖ κα καὶ Χαναναῖον κὰ ἤποπι ςοπηπιδῖ!5) τὸν 
“Χαναναῖον χα Ν]], Χ, 18, 29, 58, ς9, 64) 71, 72) 76, 83) 84, τού, 

128, 11... Ια, ΑΙεχ. |μή. Αἰθδη. ἱ, ςα8. Οορι. δῖδν. Αγαῦ. 1. 2. 
Απη. Ε4. ἄς ἴῃ ὑπὸ Ϊ. ἰκὰ ποῦ αἱϊνὶ, Αὐζ- 

“ἐ Οὐαπακιεο! εἰ Αταὺ. 1. Οὐ οι. καὶ 239, 4.0, ς9, 65, 75] α τοῦ. 
α ἷη ||. φιαῖυοῦ ῥτγίπιΐβ 71. Χετϊαῖον) τὸν Χαναναιον και Χιτῖ. 

1ο8, 118. τὸν Χετῖ. Ν]1, 14.) 18, 2ζ. 30, 38, 52) (49 (7, ζ9.5 ύῳ 

71ν 72, 74) 78ν 70, 77, 84, ὃς, 128, 1305, 1317)134. Αἰεχ. 1 ἱρύ. 
(δι. Νὶς. δῖαν. Οἴσος. Λίτῃ. 1. ΟἸει.εον οὐὰπὶ διτςυΐο Οεογζ. 
Φιρεζαῖον] τὸν Φιεριζ. Δ], τῳ. τό, 2ξ, 30») 32) ς2, 54), 579 58, ζ0, 
212). 732. 74. 789 76. 779», ϑῷ9 δὲ. 128. 110, 131) 134. (λτ. Νῖς, δίαν. 

Οὗτος. Αγισιοοὶ (ρα. αἰίφυ!. Απνη. ΕΔ. ὄχργπης ν᾽ ἤυπι. ρῥἱ γα 
Οεοις, Γργισ.) τῶ Γιφγισ. Δ 11, 71,76. Ἑναιον ς3, τό, ς8, 

1ο8, 118. αἷς τῷ) τόν, 2ς, 30, 32, (2, ζ4ν 47, 75. 84. 8ξν 131» 
134. (ὑκ. Νίς. Ξαο, Οεοσζ. κα 77. Αγαῦ. τ. 2. Εὐχῖον] τὸν 

Βυχιον Δ], 14. τό, 2ς, 30, 32) 2, 54») 47» 71» 749 76) 777) 88 
ὃς, 130, 1ζ4,.134. (οἱ. Νίς, Γιεργισαιον ς1,), τό, ς8, τοϑ, 118. 
Οαχοίκο: Οεοτρ. καὶ ᾿'μῷ.} . 8, ὃς. καὶ τὸν 1. 14, 16, 2ς, 

30, 325 42) 54,9. 47, 71), 74. 70» 77. 84. 8ς, 130, 131. (τ. ΝΊς, 
καὶ Χαναλαῖον) α 16, 2ς, 30, ς8, ὃς, 1ο8, 118. -Ἐ καὶ τὸν Γιργε- 
δχιον 14. 16,2 ς» 30, 32, 52. 54» 57. 74, 84, 847) 131)134. (οἵ. Νὶς. 

111. εἐσαξω σι} εἰσαξη σε 53. εἰσαξζει σε Χ, 18, το, 24ζ,) 2)» 
40, ςς, (9, 4, 74. γύν 77ν 84. δ, τού, το, 118,.134. ΑΙοχ. 1ρί, 

Αυχ. ΑἸῦ. 3. μσαάξεῖς 14, τό, ς2,), (4) 57, 131. σε 1") υηςὶς 
ἱπεϊυάϊι, δεἰδϊτυπι (ε}. δῦ Ἑκίοεε, (δὲ. Νὶς. ον Αγσαῦ. 1. 2. γα- 

λα καὶ μέλι) μιλι καὶ γ. ς3γ 727) 106. ἃ γὰρ μὴ} α μὴ ΑἸεχ. 

4 γὰρ Γτοοομν. ἰῃ δῖ, Νὶς. ὁ,» τόόο. ἐν επί ναὶ δῖλν. Μοίᾳ. εἰ 
ἡδίε σμίενο μὸν δἷαν. ΟἰἾὟσοζ. 4{9 ἀκίεμε πὶ Οεοῦς. πε. 1. δ ὕᾳιε. 

πη. Βὰ. συναναδὼ} ἀναδὼ Ογε. ΑἹ. νἱΐ, ματῖς ἐδουπιία, 140. 
ἵτεη. [πῖρ. Αυς. διὰ τὸ λαὸν σχλ. σι εἶνα!} δια τὸ τὸν λαὸν σκ. 
σε εν. 14. ᾿ς, 16, 18, 2ζν 205 ζ2,) 53» 47, 48, ζ0») 71, 72) 73» 75» 

28, 8:, τοῦς 130, 131, 134. (αἵ, Νὶς. διῶ τὸν λαὸν ἄς. (ἢς) 1ἱρί, 
σαληροτραχ,.) σχληροκαρθιον ς3. σι 4} , τῷ, τς» τό, 18, 2ς», 

80. 30) 52) 53» 44.) 5}ν 48, 64, 71) 22, 73») 75. 77. 78» 83» 85», 10ύ, 
128, 110, 181, 134. ΑΔ. (δι. Νῖς. ϑίαν. Μοίᾳ. Απῇ. ι. αἰϊίφυς. 
Αγ. Εα. 

ιν. ὀκοίσας] ἀυοίδο Ο.εοις. τὸ τονῆρ. τοῦτο} τὸ σχυϑρω- 
πὸν τοῦτο Ὡς. τοῦτο τὸ Θονηρ. 12. (αἱ, Νὶς, α τὸ ωονηρὸν 128. 
δίαν, Οἴιορ. κατεπένϑησιν) χατιπενϑησαν 14. τς, τό, 18, 2 ζ, 

895 32. 52, 5) τύ, ς7, ς8, 49, 64, 72. 73, 74. 74. 78, τού, τοϑ, 
118, 129, ε34. Οομψὶ. ΑΙά, Αἰεχ. 1ἱρῦ, (ας. Νὶς. ἐπένθησεν 
Ογν. ΑἹ. νἱ, ρμασῖς ἰσουπάα, 1429. νας Αταῦ. 2. ἐν σοϑ.) 
αἷν 54. - καὶ οὐκ εἐϑηῆκεν ἀνὴρ κοσμὸν αὐτου απ᾿ αὐτου (ἢς) 18, 
ς8, 74, 8. 1ο6, 134. ἢς πιᾶγρο, ἡ ᾳυοὰ αφ᾽ ἑαυτὸν παδεαὶ, γό. 
ἧς τοῦῦρον πῶ αιοά μάρεας ἐπ᾿ αὐτοῦ, μ΄. «λάεπι (Ὁ ὃς δδθεῖ 
ΠΔΓΡῸ Χ. ΠΙΔΓΡῸ εουπείδ ππλὴν καὶ ὅκ ἐϑηκαν χοσμον ἐπ᾿ αὐἷον (ἢς) 
131. τ αγηρ κοσμον αὐτου ἀπ᾿ αὐτου (ἢς) ςς. -ἐ- χαὶ οὐκ εἐϑηκεν 
ἀνὴρ χεσμὸον ἐπ᾿ αὐτὸν 74. -ἔ εϑικὲν ἂνὴρ κόσμον αὐτοῦ ἐπ᾿ αντὸν 
((ς) )ς. -Ἐ ἴῃ οβμδγεέϊ. πύποες Ὁ Χ ἐκ ἔθηκεν ἀνὴρ κέσμον αὐτοῦ 
ἐπ᾿ αὐτόν ΑΙεχ. εἰ ἐπώάμεγμη! οἶσε ἐν θ μἰωδ, πες φν φμαι ἱπείμιε ἀν πία 

Μια Αταῦ. .. 2. ἢ κ ἐν μοβε ὃς εἰ παν ζερὶ οἷν ογναίνν" (μπὲ σἰγεα 

ἐσβιαν ((ς) Αγ. τ. ἔς ἔπε ἤψχηο, (δ αὐ κα, Αἰπτηεπὶ Οοάί. αἱ ὶ. 
δτ. ΒΦ. τ τπρ βαῤαπίνν δίαν. Οἴἶτοσ. 

ν, Κύριος) ἘΞ ρος Μωνσῆν, εἰπὸν 18, 74.χ 76, 84, τού, 134. 

Τυςὶζ, ζαἰατῖτ, Αταδ. τ. 2. ὅϊδν. Οἴτον. Οεογν. ΒΕ τρος Μωστν, 

εἰπὸν (8. “-Ἐ ελάεπὶ {υρτὰ ᾿ἰπεᾶπ| {τουπάδ γηδηυ8 131. -- προς Μω- 
σιι, εἰπὸν (ἢς) γ.. τξος Μωυσῆν, λαλησον 83, 128. ΑἸά. δ|Άν. 

Μοίᾳ. -Ἐ εὐάςπι ἴῃ οπασαῶ,. πιποῖε ΑἸεχ - 2δονίμε. λον, “ἰς 
Ατπι. 1. “Ἢ δενείμπα, λήογβ, ἧς '᾿Ί΄ Αττηθὴὶ Οοὐά, αι. ἍἌγαι. Εα. 

λαὸς] ολαος 18, .ς.ἁ σκχληροτράχ.]) “ οὔ: (αν. Οἶτος. ἰ- 
παξω] ἐπαγω 20, 7ς, 83. Αἰεχ. ΑΙ4. ἐπαγχγωΎ 1, Χ, 14, τό, 

18, 2ζ,) 30, 32, 52) 54) 57. 58) 64, 71) 72») 77, 82, 8ς, 120, 130, 
111. (οηγρί. 1{ιἱρί. (δι. Νὶς. Ατηι. 1. αἰΐχυς Ἄττῃ. 4. εἐπλγα- 

γῶν τς» 5, 71. 78. Γυοὐ δ, Ο αἰαῖ. ἐπ. ἰγὼ] εἴω ἐπ. ΝΊΙ, τῷ τό, 

109) 25, 20) 30) 32, 52, 54, 57. 64) 76, 77, 82, 83, 84, ὃς, τού, 1τοϑ, 
128, 130, 1319 134. ΑΔ. ΑἸεχ. (αἱ. Νὶς. , ἐγὼ Χ, ις, 18, ςς, 
ς8, ς9,), 71) 72. 73» 74ν 78. 120. ρ΄. Τυοῇς, (δίδει. δϑν. Οεοτσ. 
ΑἈπῃ. 1. αἰΐᾳυς. Ατπι. Ἐά. χαὶ 2] α 1» ξζ,) 73, 78. Γυοὶ, 
Ο αἰαγῖς. ἐξαναλώσω] πιᾶτχο ῥτῖπιδ πιληυ ἐλευϑερωσω 130. ἧς εἴ 
ΓΙΔΓΡῸ ὃς. Μεπάοίε; ἰεζ. ολεϑρευσω ἴῃ υἵτοαυς. ὠμὰ ολεῦρον 
(πιαε) Πρ. ΠΙΔΓΡῸ ολεϑρευ (γεέξε, (ςἸ]. υἱὐ ἰογαῖιν ολεϑρεςσω) Χ, 
ὑμᾶς 45) ἐφ᾽ ὑμᾶς (ς) 72. γὺν ἄν αφ.} γὺν αῷ. ἂν 110. εἰ πῶπες 

εακὴς Οεοῦρ. κα ὅν Αἰτπῃ. σ. δ ΐφυς. Ασηι. Εὰ. ἀφέλεσϑε) αφε- 

ΛΈΤΕ ΝΙΙ, Χ, τ4, τό, 18, 19, 5 ν 30, 335, 52. 54). 57» 57, 58, 59, 71» 
74. 75, 76, 84, ὃς, Ἰοό, το, 118, 130, 131, 13.. ΑΙεχ, Τρ, Οι. 

Νῖς. ἀφελεται 5.3. -Ἔ αϑ᾽ υμων Χ, τό, 18, 2ς, 30, 32, 52) 4) 
ξ 7, 74, 78. 76, 7). 84. τοῦ, 131, 134. (ὐλῖ. Νὶς. ἢς τπᾶγρο 1ἱρί, 

γολὰς] - υμὼων ᾽ς. τῶν δοζ. ὑμῶν} α τῶν ςο. α ὑμῶν Ασαῦ. 3. 
εἰονὶΦ νονιρ δῖαν. Μοίᾳ. κόσμον) -᾿ σου απ᾿ αὐτὰ (Πο) ς8. 
Ἔ σου απὸ σον γ2. Αἰτηοηὶ (οὐὰ. αἰΐχυ!. Ατπι. Εὰ, εβάεπι Πιρία- 
(ςτρμῆϊ (δςυμάδ πιδῆυβ 131. -Ἐ ελάδῃη ἕυῦ κα Ατπη. 1. Ἔ εξ ὑμῶν 
ΓΟΙΆΓΖΟ πιδηῖ ἐεουμάλ 131. -Ἐ τοῦι σε Ἀγαῦ. τ. 2. 3. ' σοι 15} 
α 18, ς3, ς6, ς9, ὅᾳ 71, γ)6, 128. Αἰά. Αὐγ. Γυς δ, Οαἰαλεῖτ, δῖαν, 
α ἷμ πιαγρίηδι: δ τϑπηεηὶο 131. φτρό (ορῖ. ΑταΡ. τ. 2. Οφογς. 

τοοιήσω} σποιήσεις Χ, 18, ςο, 7ῳ γ6, 89 τού, 134. ἱρ ποιησει 
ςς. ποιῆσετι ς3. σοι 3}. 53» 74. 84. τού, 144. 1ἰρῖ, Οευγς. 
ὑμῖν ἴῃ ΔἸ ταπγθηϊο πιλγρίρλὶ! 111. νοόϊς Οορι. Αγαὺ. 1. 5 

νΙ. πιριείλαντο) σιριιλαν ςθ6. ποὸριίλοντο Χ, 14, τό, 18, ς, 

32, ς2) (4) 57) 74. 739. 769 77» 106, 128, 130, 131) 134. Αἰά, 1]ρί. 
(λι. Νῖις. 91} υπςοὶς ἴῃς] υάτ, {ιρρίειυπν ((]. αὖ Ἑάϊιοτο, (δῖ. 
Νι-ς. τὴν πιριγολ.} τὴν φολὴν ς3. (οπιρί. Οορ. ,Μοίσε Το, 

(ὐδἰαγις, ἴῃ παπι, Ρἰωγαι! δίαν. Οἴἶτος. Αχη. 1. αἰΐψυς. Απτὶ. Ἑὰ. 
Ἔ ἐβύκα Αταῦ. 3. ἀπὸ τοῦ ὅρ. .1 ἐχενα πιοοσα Οὐρὶ. κα τοῦ ὄρ. 
Ακαῦ. ᾿. 8. τοῦ Χωρ.)] α τοῦ ΝῚ], Χ, 14. τό, 18, 19, 25» 20, 

42) 51, 4, 7, 50, 64. 779 1ού, 110, 111. ΑἸεχ. 1ἱρῇ, (δι. Νίς. 

ΝΙΙ. Καὶ λαῷ. Μωυσ.} καὶ Μωσης λαῦ. ς8, 72. επρίοης ἀπὲ 

εν’ Δέον. δίων. ΟἿΟΣ... εἊρὶ Λῆον ς: Οεοτς. τὴν σχηὴν. αὐτῷ, 

ἴπ.) ἐπ. τῷ σχ. ὃς. α αὐτοῦ (οπιρί. [λιοὶξ, Οδἰατῖτ, ἐπ. τὴν σκ. 

ἄντον 145) τό, 2ς, 30, 32) ς2,) (4) 579, 752 77. 130, 131. (δῖ, Νῖς, 
τὴν αὐἷκ ζολὴν ἐπ. (ῆς) 19. τὴν ἑαυτοῦ σχ. ἐπ. 72. ἑἔχυτοῦ Ἰππηϊαῖ 
ῬΒΝο ἱ, 270, 374, ἰεὰ Βαῦεῖ αὐτῷ ἱ, 221. ργαιηϊίς ἡ Οεογρ. 
“Ἔ ἀντὴν ς8, γ2. [λἰς]ξ, Οαϊαγῖῖ. δίάν. -- ἐμπροσϑὲν 74, γό, 134. 
ταριμξ, ι᾿-- παριμῷ.25}., αἰκετιῖγ. εἴ αὐα: 115 ἱπτεγασεπι τό, 20, 72, 
134. Ατγδῦ. 3. καἴη ἴεχῖυ, ἰεά μΑυςῖ πιαγρὸ ἐεουπάδ τῆλ, 1211. απὸ 
τῆς ταριμβ.} απ ἀντης "ς. αΦ3Ὦν 55. 71,), 106. - ἡ] ας Αττα. τ. 
αἰϊψιις. Αστιν. ἙἘά. ἐκληϑὴ] ἐγενηθὴη 29. -{- αὐτὴ 722. νοζαυὶε ἐμά 

Αταῦ. :. 2. 3. ἡ ἰ ἐρσε Αατη. τ αἰϊΐφις. Απῃ. Ε4. σκηνὴ] 
ἢ σχηγη, σχηγὴ ζ8, 745 7.84») 1ού, 124. ἡ σχῆνη 16, 71. μαρ- 

τυρ.} τοῦ μαρτυρ. 147) τό, 2ς, 10, ς3, φύ, ς7, 58, 77, 85. ΟΟπΊΡΙ. 
καὶ ἐγίν.] 111. Βιδθεῖ ἴῃ οβδγαές, πηποτε Αἰεχ. στοᾶς] -ἢ ἰλίονιρι 

Αιαῦ. 1. 2. Κυριον) τον Κυρ. ς3, ς8. Οομηρί. φυϊάφωσπι « 8ο- 
»εἶπο Αὐτὴ. 1. αἰϊΐφυς. Ατῃ. Εα. ἐξεπορεύετο) καὶ ἐξεπορ. ΟοἴΩρὶ. 
ἐξεκορένοντο 82. εἰς} ἐπι ς3. σκηνὴν 2] -Ἐ του μαρτυριου 
72, 74. 78γ 76) 84γ τού, 134. ΑΙ). 1. αἰϊΐᾳυς. Ατπλ. Εά. Ὁ εαἰςα) 
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Ο ἃ Ο' Σ. {ὶ Ἐ 
ΚΕΦ. ΧΧΧΠΙ. 

τῆς πχρεμξολῆς. Ἡνίκα δ᾽ ἂν εἰσεπορεύετο Μωυσῆς εἰς τὴν σκηνὴν ἔξω τῆς παρεμξολῆς, εἷςή- 8 

χει πᾶς ὁ λαὸς σχοπεύοντες ἕχαςος πταρὰ τὰς ϑύρας τῆς σχηγῆς αὖτ" χαὶ χατενοᾶσαν ἀπιόγἼος 

Μωυσῆ ἕως τοῦ εἰσελϑεῖν αὐτὸν εἰς τὴν σχηνήν. Ὡς δ᾽ ἂν εἰσῆλθε Μωυσῆς εἰς τὴν σχηνὴν, 9. 

᾿ἀταν ωμερννν ὁ ςύλος τῆς γεφέλης, χαὶ ἴςατο ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς σχηνῆς, χαὶ ἐλάλει. Μωυση. Καὶ το. 

το οα πᾶς ὁ λαὸς τὸν ςύλον τῆς γεφέλης ἑςώτα ἐπὶ τῆς ϑύραρ. τῆς σκηνῆς" χαὶ ςάγτες πὰς ὁ 

λαὸς, “προσεχύγησαν ἔχαςος ἀπὸ τῆς ϑύρας τῆς σχηνῆς αὖτ, Καὶ ἐλάλησε Κύριος, πρὸς Μωυνυ- 1. 

σῆν, ἐγώπιος ἐγώπιω, ὡς εἴ τις λαλῆσαι πρὸς τὸν ἑαυτξ φίλον᾽ χαὶ ἀπελυέτο εἰς τὴν πσαρεμξο- 

; ἥν" ὁ δὲ σϑεράπων ᾿Ιησῶς υἱὸς Ναυῆ γέος ἐχ ἐξεπορεύετο ἑ ἐχ τῆς σχηνῆς. Καὶ εἶπε Μωυσῆς 12. 

Ἂς πρὸς Κύριον" ἰδοὺ σύ μοι λέγεις, ἀνάγαγε τὸν λαὸν τᾶτον, σὺ δὲ ἐκ ἐδήλωσάς μοι, ὃν συναπο--. 

ςελεῖς μετ᾽ ἐμοῦ" σὺ δέ μοι εἶπας, οἶδά σε ππαρὰ “πάντας, χαὶ χάριν ἔχεις πσαρ᾽ ἐμοί. Ἐἰ ἔν 13. 
»“ Ὁ 2 3 ᾽ 9 Ζ΄ ᾽ὔ Ζ΄ -͵Ψ κ “ Ἀν ε ἐγ , 

εὕρηκα χάριν ἐγαντίον σϑ, ἐμφάγισον μοι σεαυτόν' γνωςὼς ἵνα ἴδω σε, ὅπως ἂν ὦ εὐρηχὼς χάρίν 

ᾳ’ ᾿ λ πῃ εἴσαῦς, τηοῖς Αοχ -Β αὐτοῦ 16. τὴν ἵξωΐ α τὴν ΠῚ, Οαϊλιῖς. λαλῆσαι) λαλῆσει 1) τό, 329 ς3,) ςζ, τού, 129. 138. 

(κι. Νίς. Βαΐ, 1. ς. Ογῦ 1. ς. ὙΠεοάογοῖ. }. ο. Ριόοορ. ἱπ (ας. 

Νῖς. ἷ, 921, λαλησαι, ἰεὰ {ΡῈ αν Πιρτγαίςτρι. εἰ [14 πιᾶδι, 131. 

λαλήση ΟὉοηῇ. Αρρ. νἱΐ, 426ς.ἁ -Ἐ σπείοκ: 8ῖδν. Οἰἶζοξ. τὸν] 
φυργαίοτρῆε δηῖς φίλον δἰϊδ τοδῆυβ 111. Ρουΐϊ απῖς φίλον 130. ἡ ΥἹΙ, 

ΨΙΙ, Χ, 14) τό, 18, 2ς,) ς2, ς3» ς(, (δ, ς7, 59, 71, 128, 130, 131. 
Οὐοπιρὶ. ΑΙά. 1ἡρῦ Οδι. Νίςο. [ιαδεὶ τὴν ἱπ ομαγαέϊ. σηΐηογε ΑἸεχ, 
τὴν ἔξω τῆς σαριμξ.) α 77.» 134. «Ἐ καὶ ἐκληήϑη σκηνὴ μβαρτυριου 

ξο. 
ΝΙΠΙΙ. Ἡνίκα δ᾽ ἀν) εἰ (με ες ΑΥ̓ΔῸΌ. 1. 2. εἰ εἰπε θοῦ. Χ, 14) 1ς) τό, 18, 30, 37 ἰα ἀυοῦιι5 ἰοςΐβ, ς3,) ς ς) τύ, ς7,) ς8, 9, 64, 

Ἅτπι. σ᾿. αἰϊυςε. πῃ. Ἐά. εἰσεπορεύετο} ἐξεπορευετο ς8. Τλιοίε 52), 73, 74) 7.) 77) 789) τού, 128, 129, 134. Αἰεχ, 1ρί. Οοηί, 
Οαἰασῖς, Αταῦ. 1. 2. επΌρευετο 14. Μωνυσ.} α ς8. εἰς τὴν ΑΡρ.]. ο. ϑιαν. Οἴτορ. Ασπι. 1. αἰΐᾳψυς. Αὐτο. ἘΔ. ἑαυτῇ φίλ.]} 
σκχ.} ἠε ἑαδεγησεκίο Τλιοὶζ. Οαἰασῖτ. , ϑίαν. Οἴου. ἔξω τῆς παρ φιλ. ἑαυτον ς8. δῖαν. Οἴτοχς. Αγπι. :. αἰδίαυς. Απη. Ἐά, φιλ. αὖ- 

του 72, 7). ΤΒεοάοτεῖ. Ἰ. ςΞ. τῷ ἑαυτὰ φίλῳ Βαί. ]. ς. καὶ ὧπ. 
εἰς τὴν παρεμθ.} α Τυςοϊ!, Οαἰατίς, αἀἰπίλϑ.] στὼς απελϑ. ςξ. 

ἀευενῖγε ζεῖ ἐδίμνε δῖαν. Οἰξος. σαρεμθ.} -Ἔ ἢΠς Αὐσὶ. τ. 
αἰίαυςε. Αττῃ. Ἑά, ϑιράπ.) ζυρταίοεῖρε. αὐτὰ Ἰδουπάλ πιᾶπι 13:1. 

φιμθ.} Ῥιδπηϊττυηϊ τὴν Χ, τς, 18, 10, 295) 329 43» 4ζ9 τό, 64, 739 78, 
1οϑ, τ2λο. (οπρῖ. ΕἰρΡ. ΑὟῚῚ, τῷ, τό, 2ς) 20, ς2,) 44) 57, ς8, 
ζ9. 71) 729 74, 745 76, ὃς. τού, 130, 131. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. [υοὶξ, 

Οαἰλεῖς. Αγδῦ. :. 2. Αππῇ. 1. αἰϊϊαιιαε. Ασηι. Ἐκ. εἱστήκει πὰς ὃ 
λ.7 αὐδέίιεναπι ροραϊὶ σατὰ ἀγςυϊο ἱπίεγροδίο Θθοῦρ. σκοπεύονε.)}] -Ἐ αὐτου γ2. Αχαδ. τ. 2. Αἰπηεπὶ Οοάὰ, ἀἴφυ!, Απη. ΕἘά. “Ὁ ἰώεης 
“εεκίαμε 1,μεἰῖ. ΟΔἰλῖς. Αὐτι. 1. ΑἸαυς. Δπη. Ἑά. εἰ βεεμαδαπν [υὉ ᾿ς Αἴτῃη. 1. -« λέγῇε συπὶ ἀγύσυϊο Θεοῦ. υἱὸς] ουιος 120. 

ΘΟ οῖς- ἵχαςος} καὶ ςξς. “παρὰ τὰς ϑύρ.] παρα τὴν ϑυρᾶν (οπιρί. κα 130. Θδοῖς. Ναν] Νανι 72, 118. Ναδι :οὔ. 
118. ἐκ οδίο Ατδῦ. 3. κα τὰς Απηεηὶ Οοὐά. αἰϊᾳυὶ. σκη" 
γῆς αὐτοῦ͵ α αὐτοῦ Απη. 1:. αἰφιἊε. Αγ. Εά. καὶ κατεν. 
α καὶ Τοῖς, ΟαἹατῖς, κατενοῦσαν)} κατενοὰν ΝΙ], Χ, 14, τό, 18, 

2:5 297 30, 32) 52) 53») 54η 5, ζ79 59, 6457 735 74) 758» 765) 77» 78» 
84) ὃς. τοό, 128, 110. 1321) 124. ΑΙά. ΑἸεχ, 11ρ{. (Αι. Νίς. ΑτἼηι. 1. 

Ναι 7ζ. τοῦ πιδῖρο ὃς. εἰ ἔς πιᾶγρο ρεῖσια πιλπιὶ 130. ῥγαπυ ας 
τόυ ἴιι ἰοΧίι Σ 18. νέος] α 58. Αγ. 1. αἰξίφυε. ἄπ. Ἐά. - ὧν 
195. 108, 118. -«ἕασσὸ Οορῖ, ῥγασπιτῦϊ ἀπςυΐτι εἰ “Ὁ δ... Αγρῦ. 3. 
ἐκ] ἐζω γ3. κα 72. σκηνῆς} παρεμβολης 73) 78. 

ΧΙΙ. Καὶ εἶπε) ἀἰκὶ! “πίεπε δῖαν. Οἴἶτοξ. σύ μοι λέγ.) συ 
αἰϊΐσυε. Αττῃ. Ἑά. ἀπιόντος Μωυσὴ]} αἀπιοντὸς Μωυσέως τ6. λέγ. μοι ς8, 72. μοι σὺ λίγ. 186. κυἱἀὶ ἀϊεὶρ Αττηεπὶ Οοὐά. αἰδαυΐ. 
απιοντι Μωυσὴ )ς. ἃ ποιεῖ Μωυσης (πιεπάοίε, Αἰΐξ ἑοτῖς 'π ἀγο μεῖγρο Αση. ἘΔ. ἀΐοεν ταπίιιπὶ Αὐτ. τ. σὺ δὲ 1] , σὺ .8. α υἱπιπι- 
απίιοντὶ Μωνυση) ς3. απιοντα Μωυσὴν ζ9. εππίερε οχίεπ Ἰὰς, πε 72. εἰμ Οεογσ. Αγ. τ. αἰϊΐαφυς. Αττῃ. Εἀ. δὲ ἔκ ἰδήλ. 
Οἰαἰδῖ:. ὄχέμμσι δογβε Οορῖ, ποῦ ἐχρετηϊς ὠπιόντος ΑΥγτη. 1. μοι] οὐκ δηλ. μοι δὲ 8. κ μοι 2, 64) 74» 84. ὃν σνναποςτλ.} 
ἕως τοῦ εἰσελϑ).} καὶ εως του εἰσελϑ. ς3. τως τοῦ ελϑειν ΝΙ], τς, ς-ς. ον σὺ ἀποριλεῖς (ἢς) γα, 82, 118. ὃς πορεύεται ῬτΙοΓΟρ. ἴῃ Οδε, 
Αἰεχ. αὐτὸν] αὐτοὺς 7ςζ. κα 44. Νὶς. 1,921. σὺ δὲ 49] εἰ ἐκ Αγαι. σ᾿ αδφυς. Αστὰ. Ἐά, μοι 3} 

ΙΧ. Ὡς “σκηνῆς} α [δὲς εἴ αυξ 18 ἱπιεζδοθηξ ς9, 71. ὡς κ 548,9. οἶδ, οὐπὶ (44.} χάριν εὗρες παρ᾽ ἐμοὶ καὶ οἶδά σε παρὰ 
ἡνίκα δ᾽ ἂν Ἐπΐ. '', 24:τ. ΄΄'ἴ τ. ὙπΠεοάοτεῖ. 1, 214. οἶδα} εγὼ οἶδα ςΒ8. οτι οἰδα 23, 78. 

κατέξαιν.} καὶ 

δ᾽ ἀν) , ὧν το, τι8. Οοπιρὶ. Θεοῖς. 
φμπ δῖαν. Οἰἶζος. Απῃ. 1. αἰδαμε. στη. Ἐὰ. 
κατεβᾶιν. 72. ἐπὶ τὴν ϑύρ.} ἐπὶ τῶν ϑυρὼν ὟἼ], Χ, 14) 16, 18, 

10.) 2) 29) 30) 32) 52) 54) 47, ς8, (9) 64, 71») 74) 74) 76) 77, 84» 
8ς, τού, 118, 128, 131, 134. ΑἸά. Αἴεχ. 1ἱρύ, (δῖ. Νὶς. Ασϑῦ. 
:. 2. ἐπὶ τὰς ϑύρας Ἑυῇ, Ι. ς. σκηνῆς-----σχηνῆς ἴῃ ΠΟῃ. 10] 
αἰτεγυῖγ. εἰ συς 115 ἰητεγίασεηῖ, δἷ5 ἡςτῖρῖ. 13.. ἐλάλει] - 2οπιὶ- 
πε Ἰρὰ πτης]5 ἱποϊυΐ, θῖν. Μοίᾳ. Μωυσῇ] α 11. ἹΜΜωυσὴς 18, 

ξ3.71. ρ΄, Μῶωσης, [φἀ οὐπὶ ταί ΓΑ Ἰΐτεσας ἀπίυ5 δὰ ἤπεπὶ νοοἷς, 

75: Μωυσεῖ ΑΙά. τῶ Μωυσὴ 128. ἢς ἴῃ ομαγδέξ. πιίμογε ΑἸ]εχ. 
τῷ Μωσεῖ Ἐυΐ. ]. ς. ἐν οἱ 

Χ. Καὶ ἑώρα] ο καὶ εορα ([ς) 7. μέβαδαί ακίον ϑῖδν. Οἴἶζορ. 
ἐπὶ τῆς ϑυρ.} ταρα τῆς ϑυρ. ςς. ἔπι τῶν ϑύρων Ψ]], 14) 1ς», τό, 

18, 19, 25, 29, 30) 32) (2) 43» 54) φύ, ς7, 58, 9, 64, 71) 72) 74» 
γζ, 76, 779 84.) τού, 128, 130) 131) 134. ΑἸά, Αἴεχ. 1ἱρί. (αζ, 

Νῖς. ἙἘυΐ, 11, 241. ϑῖδν. Μοίᾳ. Απηεηΐ (οὐ. αἰϊαφι!. Αὐτὰ. ἙἘά. «4 
ονεῖς Αταῦ. 1. 2. καὶ Δ} α σοι. ςἄντες} ἰγατὸ το, 118. 
(οπιρὶ. ιἰγαντὸ τοβ. εογσ. ΑσπΊ. 1. αἰϊϊψυε. Ασπι. Ἐά, σᾶς 
ὁ λ.] ομιπθς ρορεῖ ΟεοΥς. τοροσεχύνησαν] πρροσεκυνησὲν 10) 84) 

118, 134. 1υυςΐξ, ΟλϊατῖΣ, τσροσέχυνει 71. Ργδηλτιηϊ καὶ 19, 118. 

Οομ:ρΡὶ. Θεοῦ. στη. 1, αἰΐαυς. Απῃ. Ἐά. ἀπὸ τῆς ϑύρ.] «ἀ 
οί Ταιςῖ, Οὐαἰατῖς, Ατηδῦ. δα ῥρογίας Ἄττῃ. τ. αἰϊχιθ, Ασπὶ. Εα, 

αὐτῷ} α ἴμυςϊξ, ( αἰατῖς. «Ἑ υπεῖς ἱποϊυίᾳ καὶ κατενόαν ἀπιόντος Μωυ- 

ση ΑΪεχ. 

ΧΙ. τορὺς Μ.] τῷ Μωυσῇ Ὑπεοάοτεῖ. ἵν, Ὡ.. 

ΠΊΩΓΡΟ τοροσώπον τῦροὸς τροσωπὸν τύ. ΟΙοῦς νἹάετυτγ εἤτξ, 

120. ὡς εἴ τις λαλ.} ὡσει τις λαλ. ξ9. (ομρΡὶ. 

σε! Χαλ. τις ς8. ὡς ὧν εἰ λάλ, Βαΐ. 19. 3.59, 

ἔνώπ. ἐνώπ. 
α Ομ γί. νὶ, 

ΑἸεχ. 1ἐρί, 

1υς, 
Ὁ 

νῶ Αυρ. 

ἔγνων ΟΠ γί. νἱ, 422. Οτεσ. ΝΥ. ἱ, α (6. γινώσκω Αἴδδη. ἱ, 8ος. 
σ:} α Ασβῦ. :. 2. παρὰ το. καὶ χάρ. .) σ΄. τ. καὶ εχ. χαρ. 
(8, γ2. Αγῃη). 1. δἰβαυο. Απη. Ἐά. καὶ εὗρες χάρ. τ. τί ΟἸγῖ, 
Ἰ,ςσ. σοῦ. καὶ χάρ. εὗρες Ογε. 4]. 1, μασῖε (δου μάλα, 416. ἱν, τοι, 
ός3. σὺ. τ. καὶ εὕρηκας χάρ. Βαί. ἰΐ, 218. α καὶ Οεογς. παρ 
ἐμοί] μετ᾽ ἐμοῦ 71. ταρ ἐμὸν 453. ὥς Ογε. ΑΙ. ἷν, ός3, ἰεὰ παρ᾽ 

ἐμέ ὶ, ματῖε “εουπάκ, 316, (δὰ εἰ υἱ αῖ, αἰϊοῖ, ἐγώπιόν μον Βαΐ. ]. ς, 
ΧΙΠΙ. Εἰ οὖν] εἰ γὰρ Ογτ. ΑἹ. ἱν, ςοο, δὰ εἰ ἰαπιυτὰ Υἱῖ, ρατῖς 

(εουϊάα, 82. ἰδοὺ Ευΐ, ἴῃ ΡΩ͂Σ ραρ. τοζΖ. αἂς  Ατδῦ. 1. 2. ππῆς 
, Απη. 1. αἴας. Απῃ. ΒΔ. , ὅν Οεοῖζ. εἴρ. χοίρ.} χαρ. 
ἕυρ. ζ[3. ἐρο ἱπυεπίανε ργαίΐανε Οὐεοῖξ. ἱπυεκία Αρ' νεὶϊλὲ ργαα 
Απῃ. 1. αἰϊϊψιιθ Ασγπι. Ἐα. ἐναντίον σον} τηλῦρο τσαρα σοι Χ, 
ὃς. ὥς Ογτ. ΑΙ. 11. ος. ἐνώπιόν σου Ἑμΐ, 1. ς. ἐμφάνισ. μοι 
σεαυτόν) ἐμφανισ. μοι σεαντὼ τό. ΑΥΩΌ. 3. δεῖξον μοι σεαυτ. ῬΕϊο 
Οατραί. πῃ Οδηϊὶς. (απο. ρᾶζ. γ32. οἱάεαν ες Αταῦ. 1.2. ἀρβαγξ 

»εἰλ᾽ ἰρ(ε ϑῖλν. Οἰσορ. οἠεπάες απίμπανι ἐπὶ Αὐτὴ. τ. σὰ αἰπηριυης 
δὶς 37 ἴῃ ἀυοδιι ἰοςΐβ, ς9. Αἰεχ. Ηΐεγ. Διδῦ. 3. γνως. ἵνα ἴδ. 
σι, ὅπ. ὧν ὦ εὗρ. ἱπυεπὶ τλπῖππι Αταθ. 4. γνωςὼς) ἐμφανῶς 
ῬΗΣο Οαγραί. '. ς. γτεᾶς (ορί. ποίαδέλεν εἰ ἐπ οἰ γι διϊμεν θῖν, 
Οὔἶτοσ. εἰ πμοίαδιδμεν δος. μον βημδ οορβἑμίομε, οἰ ΑΥδΌ. 1. ἀϊί- 
τησυιηΐ ἢὶς 37 ἴῃ ἀποῦι5 ἰοςἷδ, ςο. ΑΙεχ, Ηΐεγ, Αὐτὰρ, 3. ἵνα 1} 

ΜΙ ΝΙ, Χ, 14.) τς) 1, 18, 105) 2ζ9) 20, 309 37 ὈΪ5, 52.) 94, ς ζ» 66, 

ξ 7) 58, ς9,) 64) 73» 74» 755 70, 77» γ8, 82, 84, ὃς, τού, τοϑ, τιϑ, 

1528, 1209. 130, 1231) 1229134. Αἰά, 1ρῖ. ΡΠΐο ἱ, ς70, εἰ αἰϊοὶ, γε, 
Ηἰἴεγ. (αἵ, χ, Ρασ. 127. Ευΐ, ἴῃ ΡΠ, ρὰσ. το2. Ογτγ. ΑἹ. ἵν, ζοῦν νς 

δὲ ς 3. ἰϑὼ σε] εδὸν σε ς 3. 

α σὲ Αγη), 1. αἰΐαυξ, Αττη, 

47 ς. νἱὶ, Ρατῖς “δουπάα, 84. Οεοζς. 

εἰδὼς σε 82. σε ἴδω. ΡΗϊο Οαγραί. Ἰ. ο. 



᾽πὶ ψμῃ 

Καὶ λέγει" αὐτὸς προπορεύ- 
Καὶ λέγει “πρὸς αὐτόν" εἰ μὴ αὐτὸς σὺ συμπορεὔη, μή με ἀνα- 

Ε Ξ.ᾷ Ο ΔΟ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙ͂Ι. 

14. ἐγαγτίον σου, καὶ ἵνα γνῶ, ὅτι λαός σὰ τὸ ἔϑνος τὸ μέγα τοῦτο. 
1ς. σομαί σε, χαὶ χαταπαύσω σε. 

ζ΄ 
ι6. γάγης ἐντεῦϑεν. 

17. 

18. 

10. 

Καὶ πτῶς γνωφὸν ἕςαι ἀληνῶς. ὅτι εὕρηχα χάριν παρὰ σοὶ ἐγώ τε χαὶ ὃ λαός γ ) βῆχα χα β 4 
σου, ἀλλ᾽ ἣ συμπορευομένου σου μεϑ' ἡμῶν ; χαὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐγώ τε χαὶ ὁ λαύς σου παρὰ 

φ΄ μἍῳν ΦΨ »)ὸῈλχαυπΣςΝ ἰ ως φ6 ᾽ 

“πάντα τὰ ἕννη, ὁσὰ ἐπὶ τῆς γῆς ἐς!». Καὶ εἶχε Κύριος πρὸς Μωυσῆν" χαὶ τατόν σοι τὸν λί λύ-. 

γον, ὃν εἴρηκας, “σοιήσω" εὕρηκας γὰρ χάριν ἐνώπιον ἐμ, χαὶ οἶδά σε παρὰ πάντας. Καὶ λέ- 

γει" ἐμφάνισόν μοι σεαυτόν. Καὶ εἶπεν" ἐγὼ υέ τευ να μὰν πρότερός σου τῇ δόξη μου, χαὶ 
χαλέσω τῷ ὀγόματί μου, Κύριος ἐναντίον σου" χαὶ ἐλεήσω, ὃν ἄν ἐλεῶ, χαὶ οἰχτειρήσω, ὃν ἄν 

Ἑά. ὅπως εἰ φκοποοάον ἈΓΕΌ. 3. δ} , 53, 9. ἈΚχ. δΊ 
εὐρακ.} εὑρ. ὦ 37 ἰδ ἀυοῦυς Ἰοςἷς, ς3,) ς9. εἰ ἧς, ἴῃ ἀυοδυς ἢ]. ἕαπε, 
ἧλ ὑπὸ «εἴς, 132. ΟΤι ἐυρηκ. 72. εὖρ. χάρ.] χαρ. εὑρ. τς. 
ἐναντίον} ἐνωπιον ὟΙΙ, Χ, τῳ, τό, 18, 19) 2ς, 32, ξ8, 44, (ό, ςγ, ς9, 

ὅς, 72,74) 76, 77, 84. 8ς, τού, 130, 131) 132) 134. ΑΙά. ΑἸεχ. 
Τρί, σι. Νίς. παρᾶ ΠΙΆΓΖῸ ρεϊπιδ πιϑπὺ 130. καὶ να) κα καὶ 
δίαν. Οἴἶτοζ. αἶνα Αγδῦ. τ. 2. λαός] ὁ λᾶος 1ς, (ῳ ς7, 1οϑ, 
130, 111. Ογτ. ΑἹ. ἵν, ζοο. Θεοῖζ. Απη. :. οἰἴσυε Απῃ. Ἑά. 
“ἰ Δἰς Ατοῦ. τ. 4. Απῃ. 1. σου} -Ἐ ουτὸς τῳ τό, 4ς, 30, ς2, 

ς4, ς7ν 77. ἊΝ 110, 11. Ομ, Νίο. Απηεπὶ (σά. αυϊ. Α΄πτη. Ἐά, 
α Ἀπη. τ. Ὁ οΓ';. Οορι. Θεοῖς: τὸ ἔϑν. τ. μ. τοῦτο] ΑΙ! ρορω- 
ἣμ '᾿νΦ ΑἸΔΌ. 1. 2. ἐκ ψεέπίειε παγπάνε ἦανς Οεοῖζ. πὶ χαμένα 
αἰὐζόσαι ἐγ ΑἸ. τ. δἴηυε. πῃ. Βα. τὸ μέγα) ΑΥἹ:, τῷ, 

τό, 4ς, 29, 37 ἰπ Ἰ|. ἀυοῦυς, ς2, (3, {4,) 57» 68, το.) 64, 71, 78, 77» 
ὃς, 112 ἰῃ ἀυοῦυς 11. ΑΙ, (ει. Νὶς. Αιδῦ. :. διδν. Οἴἶτοζ. πποὶς 

ἰοςϊικῆι Αἰεχ. 
ΧΙΝ, Καὶ λέγει] εἶπαν δὲ 1) ἰπ ἀυοδυς Ἰοοῖβ. -ᾧ Κυριος 14, 

τό, ας, 10, 32, (2, (4. 77, 131. Οπῖ, Νίς. (ορί. -Ἡ ἰΐεῃ οὑπὶ δ. 

ὕευϊο Απϑ. 8. “Ὁ αὐτω Κυριος 18, ς8, γ4) γ6, 8ῳ, τού, 132, 134. 

δίαν. ΟΥτος. “ ταυτω Κυριος (ὅς) )ς. -ἔ ελάεπι, ἐεὰ υπςὶς ἰη- 
εἰυία, ϑιαν. Μοίφβ. Ἐ υριος πρὸς Μωυσὴν 37) ἱπ ἀυοῦι5 ἰοεῖὶς. 

ἰ δονιίπα: Ἀδ6 Οεοτς. αὐτὸς} μεαπικυπι ἐγὼ 18, ς8, 74» 79 
“6, 84, τού, 134. τρί. Ῥτοζορ. ἱπ (ας. Νῖς. 1, 922. δίεσν. Αππῃ. 1. 

ἐἤϊᾳαυε. Απη. Εά. ρμεαιηεε ἐγ μὲν 112: ὧὦῷο ἀπίυπῃ, (ορὶ. 
προποριύσ.) προπορευομιαι τό, 111. πορευσομαι 14. σῃ)  Οοοις. 
ἀπίε ἰς δῖδν. Μοίᾳ. ον 'ε ΑπΥι. τ. εἰϊΐγυς. Ατγαι. Εα, 

ΧΝ. Καὶ λέγει) και απ ΝΊἼ, Χ, 14) τό, 18,2 ς, 30, 37 ἐπ ἀυοῦυς 

ἰοεῖς, (3) (3) (4 {{, (6, {7, (9, 64, 71, 74. γ6, τού, 130, 131» 132, 
114. ΑΙά. Αἰεχ. 1... κι. Νίς. «ἰ Μωυσῆς 14) ς3. Οορί. 1 2.- 
“εἰοφ οι (ας) Θεοῖς. ἀδαι σαίοπι ϑ8ῖδν. πρὸς αὐτὸν) ς1. 
Αὐυς. Αταῦ. τ. 2. ὁ Μωυεῆς Ογτ. ΑΙ. νῇ, ρατῖε ἐδουπάλ, 140. 
Ἀπ... 1 με ἅπε «εςυϊο ϑ8ίεν. Μοίᾳφ. Μὲ Αγπι. :. αἰϊχυα. 
Ἀπ. Ἑὰ. εἰ μὴ} ρεσπύϊίς δίομαι, Κύριε Βαΐ, ἱ, ς17). κα, (6) 
Ἀπ. τ. αὐτὸς σὺ) συ αντο Ν]Ϊ, Χ, 145). 16, 18, 10.) 30, 52) 37 

ἴῃ ἀσοῦυ: ἰοςὶξ, (2, 53, 44, (6, ςγ, (9, 64» 71, 74. 745 76, 77, 84, 
8ς, τοό, τοϑ, 118, 1:28, 130, 181, 1329) 134. (οπιρὶ. ΑΔ. Αἰεχ. 

1. (αι. Νίς. ΟἸνχίώ ἱ, εοϑ. Ογυ. ΑἹ. ὦ, 8θ1:. « αὐτὸς 2ς. Οορι. 
Ἀκαδ. 3. Οεοεζ. α σὺ 73. Οἦξ. ἰδ, ὁοό. Ατξβη. ἱ, ς28. Οτες. 
ΝΥ, ἢ, 698. (γε, ΑἹ. ἱν, 4ος. Ῥτοζορ. ἱα (δι. Νὶς. 1,921. συμ- 

πορεύῃ} συμπορενεις )ς. συμπορευσει (3. συμπορευσὴ 37 ἴῃ ὍὨΟ ἴοοο, 
6, γ1, 7ῳ 76, τοΒ. Αἰεχ. Ογτ. ΑἹ. ἱν, 4ος. ὅς ΡΠ ῖϊο ἱ, 463, (εά 
δὶ υἱ νεῖ. τροπορένα 828.ζ, προπορίυη 14) τό, (2, (4) ς7. (ὐεῖ. 

ΝΙς, Βαΐ. 1. -. προποριυσὴ 131. Ὥορίνη 11, τς. Οομρί. ΑΥΡ. 3. 
“Ὡοριύση Ογτ. ΑἹ. ἰΐ, 88:. «αὐ; Απῃ. 1. αἱϊΐαυε. Αγ. Ἑά. 
ἢ μεϑ' μων 1], Χ, 14) 16, 18, το, 89, 30, 3) ἰπ ἀποῦυ: ἰοςῖς, (2, 

54. τό, ς᾽, ς8, (9, 64, γ1, 73ν 74ν 79» 76, 77. 79. 84, ὃς, τοό, τοϑ, 
128, τ10, 131) 138, 1Ώμω. Οουρὶ. Αἰ. ΑΙεχ. 1 ρί. (δι. Νῖς. 

Αἰδβω. 1. ς. Αὐς. Οορι. ΑἸὉ. τ. 2. 3. δῖαν. σσδοῦς. Ασῃ!. 1. δἷιδ. 
φυε. Απῃ. ἙἘά. - μεϑ' ὑυμων (6ς) Δς. μετ᾽ ἐμον Οτίς. Ι. ς. 
Ῥτοοορ. ἴω σαι. Νὶς. 1. ς. μαι πεείανε Ἦ ει. “Ὁ ἡμῶν Βα. ]. ς. 
Ἔ ἡμῖν ΟΥἵτες. ΝΊβ. 1. ς. μοὶ Ομγῖ ἱ, «οθ. μι ἀναγ. 
δναγ. με «8, 75, 75. ΟἸυγί. '. ς. γε. ΑἹ. νἱῖ, ραπε ἱεςυηάδ, 140. 
δίαν. Μοίᾳφ. ἀναγ. ἡμᾶς Βαΐ. 1. ς. Ἄστη. :. ΏΡ. 1. 2. 2. ϑ[δν. 
Οὗτος. ἀναγάγης) ἐγάγης ῬΏο Ι. ς. ὑεὰ αἰδοὶ υἱ Ψαι. ἐν- 
τιῦϑεν]} ἐγταῦϑα Οτες. ΝΥΙ͂. ἰ, 698. 

ΧΥΝ]. Καὶ σῶς) α καὶ δεν. Οἴτος. φινηίανε παπο Αστιν. τ. εἰ 
αχκης Αἰππηεῶὶ (οὐ. αἷϊ;, Απῃ. Ἑάὰ. γνως. ἴραι ἀλη. Αίαια 

429 εἰ ἐϊς ροραίκ; Ατδὺ. τ. 2. ἐληϑῶς, ὅτι} οτι αληϑὼς 48, )4. 
αληϑὼς εἰ 1.338. Α'οσε Απῇ. 1. εἰἥψυε. Απη. ἙἘά. παρᾶ σοὶ) 
αγάπι ἰς Ασι. τ. αἰϊΐσυς. Απῇ. Ἐά. ἰγώ τε 7. Αδβογγηι. 
ἃΡ. Αὐυγ. δίαν. Οἶτορ. Ο οι. ὁ λαός ι"--- λαός 251 α τἰκεῖ- 

08 εἰ ας [6 ἰδιογ λοεῶς 19. λ εδάφα, (αἱ μδρεῖ τηλγρὸ σιᾶσιυ ῥείπα, 

Απτη. τ. λ. σοῦ 15} λαὸς ουτος γ6. Οεοι;. ἄλλ᾽ ἃ] αλλα 
)2. 8ίαν. Οσος. αλλα γείπιο, (εὐ α ἅπ2115 ἴω ἡ πιπαϊᾶ εἰ,)ς. 
κω  ζορι. συμπορ. σου) βαικὶ ἐπ: τκ δῖαν. Οἴτοξ. μεϑ᾽ 
ὑμῷν} ἴὰ οὐκὶ ρμεὸ μιεϑ᾽ ὑμῶν, φυιοὰ μετ ετζογεσι τγροιπείασαπα ποτ - 
ἐπι μα τι νὰ καὶ ἐνδ.} α καὶ . Αγπιεηὶ (οὐ. 
αἰΐφυΐ, Αγπι. Ἑά, ἐνδοξασϑύσομαι) οὐξασϑυηφομέϑα ΝΙΙ, 14, 

16) Δςν 30, ς4,) ς4) {7, .8, ὅῳ 72, 74ν 82, 84, ὃς, τού, τοϑ, 128, 
140, 130, 131) 132) 134. Οοπιρί, Απογαι, ΔΡ. Αυξ. Απτῃ. 1. δὶ- 
ᾳυς. Απη. Ἐὰ. ὥς παρὸ Χ. ενδοξζασϑησωμίϑα ).ς. ἐγώ τι 4} 
λα τε ιβ, γ8. Ἀποηγη). ἃρ. Αὐξ. δϊεν. Οἴτος. Θεοῦ, λ. δὰ 2} 
α σου Οεοισ. ὅσα) ἃ )ς. Οορ. ἐπὶ τῆς γ. ἐριν} ἐξιν ἐπι 
τῆς γ. 10, )ς. (ορι. ἔπι προσώπου τῆς γ. ἔς! 71. 

ΧΥΠ. Καὶ εἶπε) εἶπεν δὲ Ν]], 19) 64, ὃς, 118, 130. εἰὲ δὲ 

Χ, 14, τό, 18,2ς, 30, 32,37 ἴῃ: ἀμοῦμε ἰοςΐδ, ς2, ς3, 54. ςύ, ς7, ς9, 
γ4ᾳ, 76, γ7, 84) τού, ιοβ, [11) 13270134. ΑἸά4, Αἰεχ. τρί. (ας. Νῖς. 

δᾷν. Μοίᾳ. πρὸς Μωυσ.) α Αἰ. τ. 2. καὶ τοῦτ. χατα 
τατ. ςς. καὶ ϑι2ν. Οἴτος. Οεοιζ. τοῦτ. σοι τὸν λόγ.} τατ. 
σου τον Δ. ςγ, ς. Αἴμλη. ἱ, ς206. τὸν Δ. σοι τοῦτ. 72. τὸν Δ. σὸν 
τουτ. (8. ἔπκπο ααἴξας ᾿ς ἐπὶ μτπαεε ΑἸ. 1. ἦππε αὐἰξκς Ἰπεοι 
νυν Αἰτυετὶ ( οὐ. 4111. Αἴτῃ. ἘΔ. κα σοι δϊδν. Οἴἶγος. Οεοιζ. 
σοι τὸν Ἁ. ὃν εἴρηκ. πεοιήσω] σοι τὸν Ἁ. ον εἰρπκα, δο; ποιησω ((ς)} 134. 
Ἢ σε (ἄς, σοι εἴ σε ίμηι ᾳυολὰ ἰσηνπὶ Παλες ὑπὲρ σεοεπίες Ομρεοος) 
γ2. κα ὃν εἴρηκ. Ογτ. Ηϊεγοῦ. ἱπ Ἑάϊίοης, ἰἰςεὶ ἴῃ Οοὐά, ἀυο- 
δυ9, (αἱ, χ, Ρ. 127.  νναραεν, φκεῖι αἰ χιδὶ ,αειδᾶμ εἰδὶ Τετι. (τ. 
πϑσιοα  αεείαν δὶ (ορι. εἴρηκ.-- στάντας] οἷδώ σε καρὰ χαϊϊας, 
καὶ χάριν εἷρ. ἰν ἄς. Ογε. ΑἹ. Υἱ, βαγῖε ρεΐπιδ, 18. εὕρηκας} 
εὗρες Ογε. ΑἹ. ἵν, 4ος. νἱ, ρατῖε ρείπιλ, 8. γὰρ) α 8, 128. 
ἐνώπ. ἐμοῦ} ἐνωκ. μου τς, τό, 18, 37 ἰπ ἀυοῦυς Ἰοεῖς, 44, ςό, 74. 78, 
τού, τοϑ, 132, 114. (ουιρὶ. [ῤ“ρ΄. Εὐυΐ. 1ἴ, 243. ταρ᾿ ἐμοὶ ΡΗΙο ἢ, 

480. Ογτ, ΑἹ. [1 ες. οἶδα) ἔγνων Οτες. Νγα; ἱ, ό40, (καὶ αἰϊοὲ 
υἱ ναι. πάνταςἿ “Ἐ δοπιίκπε; Ατδῦ. 1. 2. 

ΧΝΠΙΙ. Καὶ λίγ.} καὶ εἰπεν ςβ, γα. Ἑυΐ, ᾿ὶ, 243. Οεοῦα. -Ἐ Μω- 
σης 18, 17) ἱπ ἀυοῦυς ἰοςΐβ, 7ς, 132 ἵπ ἀυοῦυς ἰος!5. Ἑυΐ. 1]. ς; 

Ἔ Μωυσης ς8, γ4. γ6, 84, τού, 134. Οορί. Θεοῖς. Αὐτοῦ. 3. δίαν. 
Μοίᾳ. - αὐτω Μωυσης 19, τοϑ. ὠἰείε ακίεπε δῖαν. Οἴτος. κα καὶ 
δδν. Μοίβ. ἐἠμφάνισ.) δειξον ΝἾἼΙ, Χ, 14,16, 18, 199 2ς, 20; 30, 

33,37 ἰα ἀυοῦδυ» ἰοςῖΣ, ς2, ς3, (4) ςό, ς7, ς8, ςο, 64. 72) 745) 74. 76, 
27, 83, 84, ὃς, τού, Ἰοϑ, 118, 128, 129, 130, 131, 132 ἰῃ ἀυοδυς 

Ἰος, 134. (οιηρὶ. ΑΙά, Αἰεχ. 1ρί, ὕει. Νίο. Ευΐ. 1. ς. (ορι, 
Αγ. 1. 2. δίδν. Οεογς. Απη. 1. δϑϊαυε. Ατ. Ἐὰ. δειζον μοι 
σιαντου δοξζαν, ἐμφανισὸον (ἢ) 82. σιαυτόν) τὴν δοξαν σεαυτον 
98. τὴν ϑοξαν σον (8. Αὐρ. Αταῦ. 3. δῖλν, Μοίᾳ. σιαντου δοξαν 
27. 118. σεαυτὸν δμζον μοι τὴν σεαυτοῦ δοξαν (Άς) γ1. τῆν σεαυ- 

τοῦ δεξαν 1], Χ, 14, τό, 18, 19, 3 ς,) 29, 30, 32, 37 ἐπ ἀλοῦυ5 ἰοοΐ9, 

42, ς3, (ῳ (ςό, ς7, (0, ὅᾳ, 74, 74, 76, 84, ὃς, τού, 1τοϑ, 118, 130, 
131, 132 ἴῃ ἀυοῦι5 ἰοςἷβ, 134. (πρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. Σἰρί, δι. Νίς, 
Ευΐ. Ἰ. ς. Οορί. Ατδῦ. :. 2. δίαν. Οἴσοζς. Οεοῖζ. Απῃ. ᾿. αἰϊᾳυς. 
Αττη. Ἑά. εἰαγί ει ἱπάπα ἰῃ ὉΏΟ ἴοζςο, »αὐοδαίενε ἑκάπε ἷπ δῇο, 
Δυς. 

ΧΙΧ. εἶπεν) -Ἑ οιιίακ «ἀ Ἀδγίεν 8ϊαν. Οἴσος, “Ὁ οδώκαι, 
(κὰ υποῖς πο ϊυίδ, δῖαν. Μοίᾳ. - δέος (ας) Θεοῦ. παριλεύσ. 
ταρελευσωμαᾶι ἴῃ ᾿ο ἴοοο, ἰεὰ ἴῃ αἷϊο υἱ Καὶ. 132. «αρελευσωμαι 
δοι ς. Ὡροπκαριλευδομᾶε 14) τό, 2ς,) ς2, )). ὅ υδῸ 57» 

Βς... ἃς Ἑυΐ. τ, 243, (οὐ «ἰδὲ υς γαῖ. ἐγακήγε γαείαπε ὅγτ. πρό- 

τερός σου] τροτερον Φον Χ, 18, 31) ς8, ς3, 49, 78», 76» 1οῦ. 1ἡρί, 
(δι. Δὸν ϑίδν. Οἴχοζ. ἔς πρργρὸ μεϊπιᾶ τῆληι 1396. ὅρὸ προσω- 
εὴβι ὃς." το τ: σου 110. γάρ ἰε Αττη. 1. αἰϊΐσυς. Αγη). 

ὕξῃ μου} Ἴ πορεύσομαι προ τρροσωπου δὰ τὴ δ. μου ςα, 
μὴ “ εράξαι, ΪΔΩ φιοὰ . σου, 2ς) 77, 131. (Δι. ΝΊς. κίσνγίαες 

ποεῶνε 51. χαλίσω] λαλησω 11, τς, ςς. Οορί, ἐποοκαόο ΑΓγδδ, 
ξ. 2. τῷ ὀνόματί) ρεατηίϊπυηϊ ἐν ὙΣ, γ2. Ογν. Ἡϊετοί, (δι. χ, 
227. Ευΐ} ς. Δυς. Οορι, στην σᾧ. αἰΐαυς. Αγηι. Ἐὰ. ρβεκηχκς 

ἷ γ 
σῶν "πη. πε 5 τ σις, 

Ἀ 

)ϑῶ. 76 »" 
ὦ πνφλν Ἀγ, 

σια.} 



Ν Γ μ ο 

ἘΠ Ἑ, 

ἰό κὶ 

Ὸ ΔΟ Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΙΠ 

οἰχτειρῶ. Καὶ εἴπεν' ἃ δυνήσῃ ἰδεῖν τὸ πρόσωπόν. μου" ὃ γὰρ μὴ ἴδη ἄνθρωπος τὸ “πρόσωπόν ᾿ 20, 

ς ᾿ ᾿ ΄ 95 » ΝᾺ ’ ΟΦ Ν ἴω , 

μου, χαὶ ζήσεται. Καὶ εἶπε Κύριος" ἰδοὺ τόπος παρ᾿ ἐμοὶ, ςήση ἐπὶ τῆς πέτρας. Ἡνίχα δ᾽ 21. 23. 
; 43. 3 “ ν᾿ ». ΟΣ Ν ἂν “παρέλϑη ἡ δόξα μου, χαὶ ϑήσω σε εἰς ὁπὴν τῆς πέτρας, χαὶ σχεπάσω τῇ χειρί μου᾿ ἐπὶ σὲ, 

. ἴω ρ "ς Ν 9 »Ὃ ’ ' 

ἕως ἂν ππαρέλϑω. Καὶ ἀφελῶ τὴν χεῖρα, χαὶ τότε ὄψει τὰ ὀπίσω μου, τὸ δὲ πσρόσωπόν μα ἐχ 23. 
9... ΄ Ζ΄ 

ὀφυϑήσεταί σοι. 

ΚΑῚ εἶπε Κύριος “πρὸς Μωυσῆν, λάξευσον σεαυτῷ δύο “΄λάχας λιϑίναξ, χασϑὼς χαὶ αἱ πρῶται, 

χαὶ ἀνάξηϑι πρός με εἰς τὸ ὅρος" χαὶ γράψω ἐπὶ τῶν πολαχῶν τὰ ῥήματα, ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶ 

Καὶ γίνου ἕτοιμος εἰς τὸ πρωΐ, χαὶ ἀγαξήσῃ ἐπὶ τὸ ὅρος τὸ 2. 
Καὶ μηδεὶς ἀναξήτω μετὰ σδ, μηδὲ ὀφϑήτω ἐν 5. 

ταῖς πρώταις, αἷς συνέτριψας. 
᾿ ΝΣ) ΄ » ᾿  »-ἈἌἮο»ἋἍ"»ἍἌ᾽ “ΨΞ »᾽ 

Σινᾶ, χαὶ ςἡσὴ μοι ἔχει ἐπ ἄχρου τῇ ρους. 

ΚΕΦ. 

ΧΧΧΙΝ. 

Ι. 

:ος ρο 5» ἉᾺ, Ὰς 4 ης 4 ς“ Δ ͵ ῬῸ δ) ͵’ ὺὶ' 

“παντὶ τῷ ὄρει" χαὶ τὰ πρόδατα χαὶ βόες μὴ νεμέσϑωσαν τλησίον τὰ ὅρους ἐχείγουι. Καὶ 4. 
4 φ Ἷ ’ἤ ε φ ’ [ω “ 

ἐλάξευσε δύο ππλάχας λιϑίνας, χαϑάπερ χαὶ αἱ πρῶται" χαὶ ὀρϑρίσας Μωυσῆς, ἀγέδη εἰς τὸ 

Ἰήεπὶ {00 Χ ἴῃ ὁδαγαῦδ. πηποῦε Αἴεχ. ἐν πιᾶγρο 58. κ τῷ τί, γὩ. 
Ογνε. Ηϊεσοί. ἱ. ς. Ἑυΐ, 1. ς. ργαπιτυηῖ ἐπὶ 11, 1 ς, το, 78, 82, τοβ, 

σιϑ. Οοπιρὶ. πον ϑίαλν. Οὗἴτορ. Ατγὰρ. 1. 2. μου, Κύριος] 
μου Ἰζυριον ς8, 74) 7ζ. 76, 84, τού, τοϑ, 118, 112, 124. Ευΐ, ]. ς. 

Απιῦτ. ἔς, {εἰ εχ οοιτ. Ῥοίιετιογὶς νὶ, ΝΠ. Κύριον τάπίιπ), 37 
ἴῃ ὑπὸ ἶοςο. Κύριος τληπιπὶ 72. Κύριον τάττῃ Χ, 14, τό, 18, 

109. 257) 205) 30) 37 ἰπ ὑπο ἰοζο, ς2, 53. 54) 5ὅ, 57» 59, 64, 71» 77» 
82, 8ς, 128, 130, 111. ΑἸά, Αἰεχ. 1ἱρί, (αι. Νὶς., Ογγ, Ηϊεγοί. 

Ἰ. ς. Αὐν. Αταῦν. τ. 2. 3. Ασῃ) τ. αἰίψυε. Απῃ, Εά. Θεοῦ. ὥς 

ΤΩΔΙΡΟ ς8. α Κύριος ςς. ἐἔναντ. σου] ἐπ εοη βεέμε πιεο Απιῦγ. 

ὃν ὧν τῇ, 25] ον ἐᾶν 32. μρεν φμερ 507. οἰκτειρῶ]} ομκτείρω 
111. Οὐ. Νίς. Ευΐ, 1. ς. ΓΟδμγνίς ν, 41. χ, 4332. ὙπΠεοάογες. 11], 

104. 

ΧΧ. Καὶ εἶπεν] εἶπεν δὲ ΝῚ]. εἰ αἱ! Αὐρ. ἰδ. τὸ πρός. μ5] 
τὸ πρόσ. μου ἰδ. Οτες. ΝΥ. 1, 238. -Ἐ εἰ υὐτέσε ἴῃ ἀυοθι Ἰοςἶ8, 
(οὰ ποὴ ἰη αἰ115, Αυρ. αὶ γὼρ μὴ ἴδὴ ἄνϑρ.} εκ μὴ γαρ ιδ. ανϑρ. 
14, 25) ζ4,) 57), 73.) 77. ὃ γὰρ ὄψεται ἄνθρωπος ὧν ΟΥΐξ. ὃ, 627. 
{τὰ καὶ γὰρ ὄψεται ἄνϑρ. Ἰάεπι. ἢ, τός. ἐδεὶς ὄψεται Ἱτεη. 86. 
Ομιγί. ἢ, 47. Ογγ. Ηϊεγοῖ, (δῖ. ἰχ, ρδρ. 144. ΟἸεπι. ΑἹ. ἵπ (αζ, 
Νις. ὁ, φυς. Ὑπεοάοτεῖ. 1ἷ, 703. ἱν, 20, εἴ ίξρε. Ευΐ. 11, 237). ἢς }Ὡ 
Ὁπὸ ἴοςο, ποπ ἷπ Α᾽115, Αποηγπι. ἃΡ. Αυρ. Αὐλῦτ. πέπιο ἠογιίμμηι υἱ- 
“εόϊε Αγ. ἐδεὶς ἰδὼν ῬΉΏΪΟ (ὐαγραΐ, ἴῃ (απῖῖς. Οδηξῖς. βαρ. 72. 
γμοπίαν πολ οὶ ἤομιο φαΐ υἱάέαὶ Οφοτρ. ἄνϑρ. τὸ πρ. μον] λα μου 

11. τοπρ. μου ανϑρ. ς8, 72. Απιῦτ. ἀνϑρ. μου τὸ πρ. ξζγ 75) 82, 
129. ὥς Ογτ΄γ. ΠΙετοί. ]. ς. ἴῃ (οδά. ἀυοῦυ5, ᾿ἰςεῖ ἴῃ Ἑάϊοπε υἱ Καῖ. 
ἄνδρ. τὸν Θεὸν Οἰχγί. ἵν,» 317, {εὰ ἔδερε 8118] υὐ ψαῖ. με τὸ πρ. 

ταπῖυτι ῬΆΪῸ Οαγραΐ. ᾿ς. ᾿ καὶ ζήσ.} α καὶ Ρηΐο Οαγραῖ, 1. ς. 

εἰ (αἰον. Δὲ Ἄττα. τ. αἰΐᾳυο. Αττη. ἘΔ, 

,.. ΧΧΙῚ. ἐπε} σἰε Αυρ. Κύριος] Ἔ πρὸς Μωυσὴν 10, 1τοϑ, 

118. α ὅδεοτρ. ἰδοὺ τόπ.} ἀὶς ἰορσκς Ατὰθ. τ. 2. ἴδομς τίπτε 
Ἀπῇεηὶ (οὐά, αἰϊφυϊ. Ατην, Ἐά. παρ᾽ ἐμοὶ} εογᾶπι πιὸ Ατδῦ. 1. 2. 
Ἀπῃ. 1. αἱἰϊϊαυς. Ασα. Ἐά: «ὦ 424 (πο) Αἰαῦ. 12. ςήση] σηϑι 

τις. Βαΐ. ᾿ἱϊ, 2. κησει. 75, 131. φήσεις (οπιρί. ργαπιτιηΐ καὶ 
ΨΙ1, Χ, 14, τό, 18, 19» 25) 29), 30) 329) 27. ἴῃ ἀποθιι ἰοοΐβ, ς2,), ς3, 

ςἢ, ς6, ς89 το, 64, 715) 72) 745) 755 70» 77ν 78» 8458, τού, τοϑ, 118, 
128, 130, 131) 132 ἴῃ ἀυοῦι5 ἰοςΐ5, 124. (οτηρί. ΑΙά, Αἴἰεχ. 1 ρί. 
Ολι. Νῖς. Οτῖρ. ἵν, 341. δῖ5. Ἰησεσῖυ5 'ἰῃ (δῖ. Ν!ς. ἱ, 9232. ΑἸ. 15. 

ἃ. ἃι 
ΧΧΙΙ: Ἡνίκα δ᾽ ἄν] καὶ σκέκάσω τὴ Χειρι μου ἐπι σε, τως ἂν 

2. νρία τληϊυππιὶ ζ4,) ς8. ἡνικὰ δὲ 147 185} τό, 25, ς7.) 73» 78. 
Αυρ. α δ᾽ Ατ. 1. αἰϊψιε. Αὐτη. Ἐά. ἡ δόξα μον] μου ἡ δοξα 
11, τς» 150. καὶ ϑήσω] καϑησω τό, 121. ἰδοὺ τίϑημιί Οτΐρ. 1], 
220. Ονγ. Ηϊεγοῦ, (αϊ. χ, ρᾶρ. 127. κα κχαὶ Αὐηῦσ. εἰς ὁπὴν] 

εἰς τὴν ὁπὴν 14. ἰμ (εεμία Αυς. -Ἐ ἴα ουαπίμε. Αὐηῦγ, Ηΐδγ. ὅγγ. 

σκεπάσω] - σε γ2. ΤΒεοάοτεῖ. 11, 7γ03. Αγσαϊ. τ. δἰ ἴφαθ. Ατηι, ΕΑ. 
τῇ χ. μον ἐπὶ σὲ] α 75. κα ἐπὶ σὶ ὙΠεοάοτεῖ. 1. ς. Αγπι. 1. αἰ ΐαιις, 
Ἅγια. Ἑά. ἕως ἄν} «παν. (ἢ) 25. ὡς αν Χ, 18. ἱρ τσαρ- 
ἔλϑω] -Ἐ προ Ατπῃ. 1. αἰϊαιο. Αἰτη. Ἐά, ᾿ 

ΧΧΙΠ... χεῖρα] “Ἡ μου Χ; τό, 18, 2ς,), 37» 43.» 56, ς7.) 50, 72, 
74) 7.) 765,77} τού, τῶρς 130, 1329) 134. (οΠΊρΡ]ὶ. Αἰά, 110΄. Οὐοριί. 

Αταῦ. 1. 2. 

131. -Ἐ μὲ ἰὼ οδαγαξϊ. ταϊπούς Αἰεχ. 

δῖαν. εοῖν. Ατη. 1. {ργαίοσιρί. μου {δου παα ΠΠΔ1ΠῈ 

Ἔ σιεαη αἰϊαυλπάο, ποπ 6 πὶ- 

με, Δυξ. - ἔὐὖῦ Χὶ ὦ ἐεὲ Αγπ). 1. 
᾿ "ὦ ἱΨ ἃ 

(οὐκ. «κ'11.. Ατὴ. Ἑώά. χαὶ τῷ 

Ἔ εαάςπι ἥπς ἤσπο ΑΥΠΊΕΠΙ 
᾽ “.“»ῳ. ΄ 

τε] Λ Οὔρ, 1, 220. ΛΔ Τότε 

Ἷςρίαπι ς9.- 

ϑιαν. Οἶτορ. Οεοῦρ. Απη. 1. δίίφις. ἄπῃ. Εα, ἐφίμιγ οοης Ατδθ.. 

Ὑπεοάογει. 11, γὸ3. Αππῦγ. α χαὶ ϑῆαν. Οἴτοσ. εἰ ῥεὲ Ἡΐϊοῦ. ὧ ροβ 
κε Απη. 1. αἰϊΐϊψφυς. Αστῃ. Ἑά. ὁψε:} οψη Ν]1, Χ, 131, 132 ἰπ 
ἀμοῦι5 ἰοςὶ5, 124. Αἰεχ. 1ἰρῖ. ὙΠεοάοτεῖ. 1. ας. , τὰ ὀπίσω μου] 

τὰ οπισϑια μου ς3. ὙΠεοαοτεῖ. ]. ς.. μὰ τὰ ὀπίσω ΟΡ. 1. ς. {εἀ 
ΑΠὲ υἱ αι. τὸ δὲ τιρόσωπ.} παπι γαεῖεε Αὐρ. ἐκ. ὁφ9. σοι] 

ὁ μὴ ἴδὴης ὙΠεούοτεῖ, 1. ς. κ σον Θεογρ. Ατηι. σ. ᾿ 

Ι. λαξευσ.Ἶ. δχυϊτυγ ταίαγα, υπηΐυβ ἔοσῖε νοοὶβ, )ς. ψτε Οορίῖ. 
Ἔ μι Αἰτὰ. α. αἰὔαιε. Αὐτὰ. Εά. δύο] , ᾽ς. σ“λακας] ὈΪ5 

καϑὼς καὶ αἱ πρ.} καθάπερ χαὶ ἄν πρ. 145 τό, ιτ8, 

19, 25. 32) 52, 53) 5) τύ, ς7, 73», 74. 77» 78» 108, 121. (αἵ. ΝΊς, 
ἢς ἴῃ τεχίυ, ξὰ τηᾶγρο χάϑως, 8ς. ἢὲ ἴπ τεχῖι 4υοηιε, ἔμ τπασσο 
καϑὼς τηδηῖ ῥΥπια, 1395. α καὶ Ερΐ, Λεωπάϊμνε ργίσιας Ἰαῤμίας 

Ἀπῃ. :. 4] 1.6. Ασπὶ, Ἑὰ. φιοέ εἰ ῥγίονει δῖαν, Οἰἶϊτορ. καὶ 

ἄναξ.} νιαπὲ εἰ αἰτεπάκε εγας (ἢ 6) Αγ. 1. 2. πρ. με εἰς τὸ ὄρ. 
πρ. μὲ ἐπι τὸ ορ. 32. εἰς ΤῸὸ 0ρ. πρ. [Δὲ 37. Αἴεχ. Ἐ ἐἰωπι Οδογς. 

καὶ γράψω] κὰν γραψον γ8. κἰ (τίῤαπι 8ῖδν. Οἴἶγορ. τῷ ῥήμ.] 
»παπάσία Αττη. 1. αἰ ΐφυε. Αγ. Ἑά, ἐνὶ ἐπὶ 1], 14) τό, 10. 

20, 325) 375 52) 545) 59) 71.) 72) 73» 74) 75» 70» 71) 78») 85) τού, τοϑ, 
118, 134. ΑΙεχ. Οἵ. Νίς. αἷς] ας ΝἼ1, Χ, 14, τς, 18, 4ς, 

37» 532) 53) 549 59, 64) 71) 73» 78» 27.783» 131. Οοπιρί. ΑΙ4, ΑἸεχ. 
δῖ, Νιο. (ὐορῖ. δίαν. Οὐἶΐγος, (σθοσρ. πη... 1. δἰσιις. Ασπη. Εα, 
συνέτριψν.} ργαπηϊαῖς ἐκ Αὐρ. 

11. Καὶ γίνου] Αν «κίονι ϑιδν. Οἷἶτόρ. κα καὶ Αγη). τ. αἰ χυδ. 

Ἀπη. ΕἘά. - μμ Οδοῦρ. καὶ ἄἀναθ.} κα )ς. - καὶ ἀναδϑήσεις 
Οὐοπρί. καὶ ἀναγὰς αἀναῦ. 71, 129. -ἢ τούσωι ΥἼ], τό, 2 ς, 30; 

32) 37, 52) 545) 57) 58, 72) 73ν 74» 76) 77», 78» 84) 8ς) 130, 131, 
134. Οκϊ. Ν:ς,. Αγη. 1. δυο Απῃ. Ἐὰ.  -Ἐ- ολάσι Ὁ Χ ἴα 

οπαγαέϊ. ταϊπούε ΑἸεχ. ἐπὶ} εἰς ΝἼΙ, Χ, 14, τό, 18, το, 2ς, 37, 

25) 53) 54, τό, ς8, 0, 64, 71), 72) 739 74. 755» 76, γ8, 8.4. ὃς, τού, 
1τοϑ, 118, 120. ΑἸά. Αἰεχ. 1ἱρῦ, Ολι Νῆς. . τὸ Σινα] το Σιναΐ 
)ς. τὸ τοῦ. κἀὶ ς. μοι ἐκ.} καὶ μοι 84. ἐπ ἀλίδῃ, βα ὀὲς »πε- 

εανι Ηϊετ. ὍΝ 

11. μηδὲ] καὶ μηδεὶς ΝῚ1, Χ, 14.) τό, 18, 19) 2ς, 20, 30, 28, 

37), 532) ξ4γ 57) 58, 59) 6, 72) 73. 74» 76, 77ν 78) 84; τού, τοϑ, “18, 
131), 134. Αἰά. ΑἸεχ. 1 ρί, (δι. Νὶς. Δγαῦ. 23. ὐδογρ. Απῃ. σ.Ἅ 
Αἰ ἴψας. Ατλ. Ἐάώ, ὀφϑύτω) - φκύνανι δῖαν. Οἴτγορ. ἐν 
παντὶ τῷ ὅρ.] ἐν π᾿ ορ. τξ, ς8, 72. ἐν ἄ. τόπω τῇ ορὰς 10, τοϑ, ττ8. 
ἐναντι τω ορ. (ἢς) 8ς, 131. αισαντὶ γ1. ΑΥΔΌ. 3. νεγῆϊ, σεὺ ἴῃ 
Οταςοο διετῖς παντὶ ἐν τῷ ὄρει; Ασῃ. Ἐά. χχὶ τὰ πρ.} α καὶ 

Θεοῖς. βόες] οἱ βοες ΝῚ], Χ, 14, τς, τό, 18, 2ς, 29, 30, 32. 

53, 54) κό, ς7,) 58, κζο, 6 71, 72) 74) 75» 26, 78, τού, τοϑ, 118, 
120, 130, 131) 134.. Οοταρὶ. ΑΙή. Τἰρῦ. σα. Νίς. αἱ βοες 37, 82, 
118. ΑἸεχ. νεμέσϑ.] νεμηϑητωσαν τό. νἐμηϑήησονται 3.3. τὰ 
ὅρ.} ἱπ σισμίε Ατυγλεηὶ (οαά. δίψυϊ. Αττι. Ἐά4.. . ἐχείνον] α (αἱ. 
Νις. Αιδῦ. 3. πῃ. 1. δἴϊαυε. Ααπτῃ. Ἐά. 

ΙΝ. ἐλάξ.} κεῖ Οορο.. -Ἑ ΜὸΣ (ἔς) Θεοῖς. 3 ὲ Αταρ. 
εἴς 2. καϑαάπ. καὶ αἱ πρ.} α καὶ. γ4. Αἰεχ. Οορὲ. Αὔγαῦ. 3. 
λ Οπηἷα 37. φπμοῦ εἰ ργέηπθ δίαν. ΟΠζγοσ. ἐπα Χορ ᾽ν φγίσεα- 

ΓΤ ἐαῤπμίανπι Α ΓΙΏ. 1. 7ΜᾺ ΐΩ͂ ἐχογηρίαι " γ 12) ΟΡ Δ.πιεηὶ (Οοαά. 

4111, Ατπὶ. Εά. Μωυδῆς 1] 

Ἔ το πρωΐ 1], Χ, τ4, τό, 18, 10, 30,).37.5 55, ς.. 56, 'ςο., 64,76; 

᾽ οΥ̓͂ .] ον ΤΣ ΟΡΡ Ν ν᾿ 

ρῶρισ. Ἢ τὸ τρωι γς. (θοῦ. 

δὲ οὗ ὦ 5. ᾿ι ᾿] ο » Ἅ΄- ΙΝ 6 Ὗ » »-- 

114. (ὐοπρ!. ΑἸά. ΑΙἰεχ. 1ιρί. (κι. Νῖς. δ,αν. Μοίᾷ. Αππη. τ. 

αἰίαυο. Αγ. Εὐὦ. - τὼ τῶρωι 2ζ, 20, 532. κ ΔΙοδ. σι. Οεοῆς. 



ἘΕ, Ο Δ Ο ΣΧ. ὶ 

ΚΕΦ. ΧΧΧΙΝ. 
ὅρος τὸ Σινὰ, καϑύτι συνέταξεν αὐτῷ Κύριος" χαὶ ἔλαδε Μωυσῆς τὰς δύο πλάχας τὰς λιϑίνας. 

5.6. Καὶ χα]έξη Κύριος ἐν νεφέλη, χαὶ παρέςη αὐτῷ ἐχεῖ, χαὶ ἐχάλεσε τῷ ὀνόμα]ι ΚυρίεΕ. Καὶ παρ- 
ἂν »’ ἈΝ ,΄ ἱ 5 ᾿"Ὁ Ν..393 4 ΄ 4 Ν 3 ΄ ας 3 ΄’ ΄ 

ἤλυθε Κύριος πρὸ προσώπου αὐτᾶ, χαὶ ἐχάλεσε, Κυριος ὁ Θεος οἰχτίρμων, χαὶ ἐλεήμων, μᾶχρο-- 

7. ϑυμος, χαὶ πολυέλεος, χαὶ ἀλησινὸς, Καὶ δικαιοσύνην διατηρῶν χαὶ ἔλεος εἰς χιλιάδας, ἀφαιρῶν 

ἀνομίας, χαὶ ἀδικίας, καὶ ἁμαρτίας, χαὶ ἃ χαϑαριεῖ τὸν ἔνοχον, ἐπάγων ἀνομίας ππατέρων ἐπὶ 
8. τέχνα, καὶ ἐπὶ τέχνα τέχνων, ἐπὶ τρίτην χαὶ͵ τετάρτην γενεάν. Καὶ σπεύσας Μωυσῆς, χύψας α Α. ἐ. 
9. ἐπὶ τὴν γὴν προσεχύνησε. ακΚαὶ εἶπεν, εἰ εὕρηκα χάριν ἐνώχεόν σοῦ, συμπορευϑήτω,͵ ὃ Κύριδρ, τ᾿ “κι. 

« 
Εν μεν ἡμῶν, ὁ λαὸς γὰρ σχληροτράχηλός ἐς" χαὶ ἀφελεῖς σὺ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, χαὶ τὰς “ "1 νγ ἕω 

το. ἀνομίας ἡμῶν, χαὶ ἐσύμεσα σοί, Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, ἰδοὺ ἐγὼ τίνημί σοι διαϑή- - -- 

χὴν ἐγώπιον “σχαντὸς τοῦ λα σου, ποιήσω ἔγδοζα, ἃ ἃ γέγονεν ἐν “σάσῃ τὴ γῆ, χαὶ ἐν “σαντὶ 

ἔθνει" χαὶ ὄψεται σᾶς ὁ λαὸς, ἐν οἷς εἶ σὺ, τὰ ἔργα Κυρίε, ὅτι ϑαυμαςά ἐςιν, ἃ ἐγὼ “ποιήσω 

κ,28. 65 .Ι0δ᾽, Καθ γδ.,γ3. 124. 57.,30 τ 
Ἀ."7 ἂν τοῦ )}3 ὦ! Ϊ 

τὸ Σινὰ} τὸ Σιναὶ )ς. κα τὸ τοό. καϑ' συνέτ. αὐτ. Κύρ. α τοό. Μοίῳ. 5γι. Οϑοσσ. καὶ καϑαρισμῶ τον ἐν. ου καιϑαριει 74) 76, 84) 
χαϑότι]) καϑαπιρς. καϑα Χ, τῷ, τςν (6, 18, 2ς, 29, 32) 3η, οό, 134.. Βς πιᾶῦο Χ; «και  χαϑαρισμὼ 5 καϑ. τὸν ἔν. 48, γος 
51) 53, (4. 6, ς7, 59, ὅῳ 72.) 73» 74» 76, 77, 78, 8ς, 118, 128, ΓΠΔΓΡῸ καϑαρισμῷ ἐ ἐ καϑαριεῖ τὸν ὃν ἕν.}} ἀρί. καὶ καϑαρισμῷ καὶ καθαι- 

ἡ 130, 131) 112, 134. Α]4, Αἰεχ. ᾿ρί, δι. Νὶς. καϑας (9) Ν11. ρεῖ (ἢς) τὸν ἕν. Ευΐ.}. ς. καὶ τὸν ἕν. χαϑαρισμὼ κα καϑαριει 18. 
χαϑὼς 19. (ρί. αὐτῷ Κυρ.} Κυρ. αὐτω 72. ἄντω ὁ Κυρ. Ἵ 3. ἢς, (κα καϑαρισμῷ {Ὁ Χ ἰῃ ομλγδές, πηέποτε, Αἰεχ. ἐκχγων] ὦ 
α Κύριος συγ. ΑἹ. νἱν, γασῖε (εουπάα, 294. καὶ ἕλαξι) καὶ ἰπκεεα; ΑτδῸ. 1. ἃ. 3. ἀνομίας 23] ἀμαοτιας ΝἾΙ, Χ, 14), 16, 

΄ εὐπὶ 44. 37), 132ὥ. Ἔα Κα  ΈΣ, τ τὴς ἘΠ ἌΩΣ χα! 18, 19.) 2ς,) 29, 30, ς32) 54) 56, ς7) 04, 73» 74,).78»ν 77» 78, 837 106, 
ὶ αι πρωται τύ. «εὐ γον. 1ο8, 1τι8, 128, 130, 131) 134. ΑΙά. Αἰεχ. 1ρί. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 

νι Κρ. ἐν νεφ.} ἐν νεῷ. Κυρ. «6. -Ἐ ἐπι τὸ ἊΣ το Σινα τιϑ8. Ατῦ. 3. δν. Οδοῦρ. ἐπωβμίας ται. 1. τέχνα 19] τεχνῶν 
τα, κα νγ. ΑἹ. νῇ, ρας ἐεσυπίλ, 294. ἠμχία Δίουα Ἡϊεῖ. 72. εἴ ἢς ρήπιο, δὰ τεχνὰ παης εχ Τοτγ. 7. καὶ ἐπὶ τέχνα τέκν.] 
ἰ ΔΙ ((ς) Θεοῦ. οογαιι ἐν Αὐτὰ. τ. αἰὔΐφις. Ατπι. ἕά. απ κα τού, Ασαῦ. 23. α ἐπὶ Ευΐ.]. ς. κα καὶ ἐπὶ τέκνα Ευϊσεηῖ. ἐἰ (ὰ- 
419 Ἀταῦ. 5. ἐχε} 1 Μωσης 3). α Ηϊετ. ἐχάλεσε) ἐλά-ο ρρεν {δέτοι, εἰ  μρεν Αἰ. Δδίοταπε δῖαν. ΟἷἾἶτορ. εἰ μεβεν ΔἼος Α]ίστωνε 
λησε Ἑπυή. 11, 41. Οντ, ΑἹ. 1. ς. “ἘΞ Ἄλον, Π1ϊοτ. Οορῖ. Ααῦ. 3. Απ. 1. αἰΐφυς. Απη. Εα. ἐπὶ τείτ.] πὶ τὴν τριτ. 72. εως 
τῷ ὀνόματι) τὸ ὀνσμα 72. Ἡϊΐεγ. Οορι. Ἀππηεηὶ Οοὐά. αἰϊφυϊ. Αττθ. ἔπι τριτ. ς0. 
Ἑά4. ργαπιυπὶ ἐν 14) 16, 2 ς, 32, 37, 52) (4, ς7. 73) 77» 128, 1131- ΨΝ111. κύψας) κατακυψας 32. ἐπὶ τὴν γ. προστκ.} προσεχ. 
(τ. Νις. Ευΐ. 1. ς. ΑτΥπι. 1. μεεπητίς ἰάσπι ἴα Πμδγδέϊ. πιίποτε ἔπι τὴν γ. ΨΠ|, 19, τοϑ, 118. τοροσικύνητε) τροσεκύνε, ΟΟΠΡΡΙ. 
ΑΙεχ. τὸ ονομάτι (β.) γ2.. ατῷ Εὐ..].ς. εχ ποπὶπε Ἀπσθὶ ὀ- Κυριω ς8, 72. -Ἐ ἰάετι ἔαρτα ᾿πεᾶπὶ ἰσσυπάλ πιᾶηι 121. «ἢ τὼ 
(οάά. «ἰ1. Κυρίου] Κυριος 1322. Κυριον 745) γό, 8., τού, Κύριω 37, 53, ξό, 134. Οοηιρὶ. Ατλδ. 1. 2. δἷλν. Ιοᾳ. -ἐ δὼ 

134. οὐπὶ δαὶοιΐο δίαν. Οἶτσος. 

ΝΙ. δ’αρηλϑε Κύριος) ταρενεέδαλεν ᾿λητιπ 1 ςν ς ζ. πρὸ προ. ΙΧ. Καὶ εἶπ] καὶ λεγει τό, 19, 2 59 30, 52, 53, 4. τύ, ς7, 71» 
σώπι) ἀπὸ τροσώπου πλεῖ, εἴ ὑγρεῖ ἴῃ Οοπιηπιςηίϊλγιο, Ουγ. ΑΙ. ν, 77, 78, 8ς,) τοβϑ, ε18, 1320, 121. Οεοτσ. Ατιπ. 1. δἰἴφυς. Ασπι. Εα. 
Ρϑτῖς (εουπάδ, 294. ἐν ὀνόματι (ἢς) Ευΐ. ἰϊ, 2.43. αὐτοῦ] Κυρίχ, λέγων 14) 75. εὕρηκα) εὗρον Αἰεχ. «-Ἐ Δοικίπε ΑΥΔΌ. 1. 2. 

εἴ υγρεῖ, (ντ. ΑΙ. 1. ς. ἰχαλεσὶ) ἐλαληῆσε 14.) 16, 2ς, ζῷ 57, ἐνωχιόν] ἐναντιον ςό, 129. (οτηρ. σου 15] - Κυριε (αρτὰ ᾿ἴπολαι 
73» 78», 131. εἰπεν :8. ἱπτοζσυ ἐπε Ηλϊετ. - 7μχία ἐος Αταὰῦ. ἰἰεουπελ ππᾶπι 131. -Ἐ γοΚΟΓ 16) θοπείπε δῖαν. ΟῸσ. -Ἐ δονιίπε 

Σ.2. ἡ Δίου. (ορί. Αἴ. 3. Κύριος) Κυριος, Κυριος 1, Αἀτηιεηὶ ( οὐά, αἰϊψυ!, Απτὶ. ἙἘά. συμπορευθήτω) συμπορευεσϑω 

Χ, τό, 18, 19, 25, 30, 37, 52») 46, ς7, 48, 64, 72, 73) 74.» 70, 77, 543: τροπορευϑῆτω 71. συμποριύϑητι δὴ Ογτγ. Ηΐετοί. (τ, χ, 
γ8, 84. 1Ἰοϑ, 118, 129) 130. 131) 132, 134. (πρὶ. ΑΔ. ΑἸεχ. ϊρ. ρ. 128. ἐσὲ Αστω. 1. αἰϊΐΐσυς. Απη. 4. κη αὶ δἷαν. Οἷσοςσ.Ό ὁ 
(δι. δὶς. Οὐγ. Ηἰεγοί. (δῖ. χ, ρ. 128. [ποσστὺδ ἴῃ (δῖ, Νὶς. ἴ, 91:1. Κυρ.) , ὁ Χ, τό, 18, 29. 32. 52) 54» 57, 59, ὅῳ 72) 77» 85) 130, 

(εος. Κύριε, Κυριε 32. Εὐυΐ. 1. ς. δοκείπε, θομ, Ηλετ. οσιίπεγ 131. ΑἸά, ΑἸεχ. Γἰρί, (αι. Νὶς. Αππ. ᾿. αἰϊίΐφυε. Ατια. ἘΔ. Κύ- 
ἤονεῖπε, ομεπς ἤτω, (ς, εἴ υγχεῖ δομεῖπε ἰετ) ὙΊρι,, ΤΑρί. δονιὶ. φιε (γε. Ηἰεγοί. 1]. ς. μο}} 111, Χ, 16, 18, 2ς, 29, 30, 32) ς2, 
“νι, Πονέπμ Οορῖ, Αγλῦ. 3. δίδν. ὁ Θεὸς], Ογτ. Ηἰεσοῦ. '. 5. ς3» 4, τύ, ς), 59, ὅψ 71) 739) 779, 8ς, 118, 128, 130, 11. Αἰά. 
1 σου απιαίς, ᾿ϊ, γ)ο8. ὁ Θ. οἶκτ. καὶ ἐλ.)}, Αἴμδη. ', 9239ῳ.. 1ἱρῇ (κι. Νὶς. Οντγ. Ηἰεγοί. Ἰ. ς. Ἱποοῖυβ ἵν δῖ. Νὶς. ἱ, 931- 
οἰκτίρμ.] ὁ οἰκτιρμ. 37. καὶ ἐλεήμ.} -Ἑ ἐξ Ἰθαπιδίς. 1. ο. καὶ Ὀὔδοτρ. Αγ. τ. δίψυς. πη. ΕἘά. πμαῦος ἴῃ ςμαγαίῇ. πηποτς ΑἸεχ. 
ΑἸθ. 3. εἰ ρία: [τοῦ 1ητρ. μακρό3.} σισι παπίνιμι τον. ἴπρ,, μεθ᾽ ἡμῶν) ἐν πμῖν 7ς. ὁ Δ. γ. σκληροτρ. ἐς!] μάις υηςῖ5 ἱπουάϊε 
α Αταῦ. 2. κιὶ πολυίλ.} νεχῦϊ, φυλῇ ἴῃ Οταεοο Ἀιςτῖϊ καὶ μεγα- ΑἈππ. Εἰ]. ὁ λαὸς γὰρ] α ὁ τς, 58, 72) 75. ρορωΐκε ἀὶς Ατοῦτ. 
λεος, Οορῖ. κα χαὶ Αγαῦ. 3. ἄτῃ. ι. δἰΐίψυες. πῃ. ας . υἱπιπι- μορνία; ἀὶς ἐπὶμε θοῦ. ἀϊς βορείμε ἐπὶπε Αταῦ. 3. σὺ] α ς8. 

4ιε δίδν. Οὔτγοχ. χαὶ ἀλη9.] Ἡ καὶ δίκαιος Ὠαιηδίς. ἰ. ς. ακαὶ ἁμαρτίας} ἀνομίας δαῦεπὶ ἢἰο, εἰ ἀμαρτιας πΊοχ ᾿ΓῸ ἀνομίας, 1 ς, τόν 

Αταῦ. 1. 2. 3. 55, 53» 55» 57» 58, 72, 75. 77, )η8,) ὃς, τού, τοϑ, 129, 131. Ο(οιρὶ. 

ΝΙ1. Τωυζυπι σοπιπιᾶ αὶ 37» 132. χαὶ 15] κα τοϑ, ει8. 5811ν, ΑΙ. ἡ. ι"----ἡμ. 2.1. ροϊεεπιυπι εἴ 45: ἰἰ ἱπιετδοςηι 7 ς. 

Οἴγορ. ὥφογρ. Αστιν. ι. αἰϊΐφυς. Αστ. ΒΔ. διατηρῶν} τηεῶν49ο, ἡμῶν τ] ΑἸΠῚ ΝῚ], Χ, 145,1 ς, τό, 18, 30, ς2, ς4γ ς 9 59,6, 74, γό, 
8. ΔΙά. καὶ 2] α ς8, 72, )ς. Ευΐ, ᾿ἰ, 243. κα ἴῃ ἀπμοῦυ 77ν 118, 128, 130, 131) 134. ΑἸά, 1΄ρῦ, (δι. Νίς. Ῥγοοορ. ἱῃ Οδϊ. 

(οὐ. (64 [δῖχτ πὶ Ἑάϊίοης, γε. Ηεγοί. (δῖ. χ, ῥ. 128. ἔλεος) Νις. ἱ, 911. Οοριῖ. διαν. Οἴτορ. Θεοῦ. Αὐηι. 1. δἰϊχις. Αππῇ. Εά. 
πρλονα ποιὰν 1], Χ, 14. 16, 18, 10. 25» 29, 329 5329 53) ζ4) ζς), βιαδεῖ ἴῃ οἰαγαᾶς. πηῖπογε ΑἸεχ. ἐσόμεϑα) ἐσωμεϑα )ς. -Ἐ πος 
τό, ς7, 38) το. 64, 71) 72.) 73. 742. 78ν 76) 77. 78. 83». 82) 8. τού, ὅτεοῖζ. Απτ. 1. αἰΐαυς. Ατγηι. Εἰ. σοί) ἡεομα Οορῖ. 

τοϑ, ττ8, γ8: 110, 1315) 134. Οὐαὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 1ἱρί, (αι. Νῖς. Χ. εἶχε] ἐλάλησιν ΑἸεχ. τρ. Μωυσ.] α ς8, γι. ἰδοὺ] 
Οννς. Ηἰεγοί. Ἰ. ς. Ατῇβδη. ἱ, 939. Ογτ. ΑἹ. ἵν, ςοο. δίαν. “εν πί-ς ὠ-Ἐ πανς Οεοῖρ. τίϑημι ) διατιϑημι ΝΠ, 8... σοι 157], Αἴοεχ. 

Μῶα ιετδίαπε ςξοτσ, Ατπι. στ. αἰΐφυς. Ἅπη. Εα. ἐλ. εἰς χιλ.}] ες δὰ οὐπὸ Ιε πη. 1. ἢς ἢπε ἤρηο (ορῖ. Αταῦ. :. 2. Απηεπὶ 
χ)λ. ἐλ. 2. -Ἔ χοισσσησπκηι Θεοῦ. "μἰ ται οηοα ἐπὶ με δίο ρεπο. Ασα. 4}. Ατῃ. Εά, διαϑήκην} - αἰωνιον τό. ποιήσω) 

"αησιος Δπηδηὶ (οαά. Αἰϊφυ!. Ατπτη. ἘΔ. εἰ ἧς ἴπ τεχῖι, τὰ πιο χαὶῶ. Χ, 18, 10, 30, ς8, 64, 725) 74.» 73. 76, 84» τού, τοϑ, 128, 

ΤἼΔΠΙ ΡΌΠΙΔ ἀρ είρα (6) Ἄττῃ. 1. ἀφαιρ.} εἰ αεΐεγεπε Αταῦ. 1295) 134. Ο(ομιρὶ. ΑἸά. 1ρί. Οορῖ. ΑταΡ. 1. 2. 3. Οδογρ. διαν. 
». 2. ὦ σοι ὥφοῦσ. ἀπήετι ταῖσι Ασηὶ. τ. αἰἴφυς. Αγπὶ. 4, Μοίᾳ. Ατγπι. 1. αἰΐἴψυς. Απη. Ἐά. ἔνδοξα] μεγαλα καὶ ἐνδοξζα 
νοι. καὶ ἄδικ. καὶ ἀμαρτ.] ἀνομ. χαὶ ἀμαρτ. καὶ αδιχ. τοϑ. (πρὶ. 19, 1τοϑ, 128, Αταῦ. 3. ϑῖδν. Οἴγορ. σεαομία (μεγαλεῖα) εἰ ργε- 
μιμᾷ:,. ἐπυβέαι εἰ πεφαΐεας εἰ ρεζεαία ἵτεῃ, Ἰηῖρ. χαὶ αὶ καῆαρ. εἰασγα (ορί. -Ἐ ἐν ργυαιεεία τοέϊως ρορμδϊ ΑΥΔΌ. 1. 2. ἐν τ. τῇ 
τὸν ἕνοχ..} α καὶ 30. δἷδν. Οἴτορ. καὶ τὸν ἐν. εἰ καϑ. 1], Ν]1, Χ, γῆ} κα ἐν τό, ς2. δῖ. Νίς. -Ἐ πέφμε ἱπ οπρὶδκς γορίομϊδμε δῖαν. 
14. 16, 19, 225) 29» 54. ς7») 59. 0.49 725) 73» 77» 738) 83. 8) 1οϑ8, 118, Οἶτοσ. “παντὶ ἔϑνει] ομιπίδμε παιοπιδα; ϑῖδν. ἐν οἷς εἰ σὺ] 
ιἀϑὺο. 120) 132) 121, (ὐσπιρὶ. ΑΙά. 1ἱρῖ (ας. Νὶς. λυρ. δ8:8ν, ἐἔν οἷς εἰσὶ 53) 75. ΑΙά, δίδν. Οἰἶΐζγορ. ἐν οἷς εἰσὶν ἐν μεξω χυτβ 72. 
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--ἃ Δ σοὶ. Πρόσεχε σὺ σαντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι: ἰδὰ ε ἐγὼ ἐχξάλλω πρὸ προσώπου ὑμῶν τὸν 

Ἀμοῤῥαίον, χαὶ Χαναναῖον, χαὶ Φερεζαῖον, χαὶ ΕΝ χαὶ Εὐαῖον, ἰ καὶ Τ σαι χαὶ 1ε- 
"αὶ ῃ εαὶ 

.»»ἦ’ 
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γι δον 
ψ ὁ 

΄᾽ 

Ψ Ε. μὴ τισί 

ὠ᾿- 

Ἃ 

ΝΟ 
, τὰς ςήλας αὐτῶν συντρίυε 

Η τ 4111. Ατπὶ. Εα, 

ΘΒ ς. ἧς ἴπ τοχῖι, 164 πηλγρο ρῥτίπια πλληι! πρόσκομμα, 130. 

᾿ ξρουσαῖον. 

εἰσπορεύῃ εἰς αὐτὴν, μῆ, σοι, γένηται πρόσκομμα ἐν ὑμῖν. 

ἔν χαὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐχχόψετε, (καὶ τὰ γλυπ]ὰ τῶν Θεῶν αὐτῶν χα- 

Πρόσεχε σεαυτῷ, μή ποτε ϑῆς διαϑήχην τοῖς ἐγχαϑημένοις ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν 

Τοὺς βωμες αὐτῶν χανελεῖτε, καὶ 

ταχαύσετε ἐν σπυρίς Οὐ γὰρ μὴ ππροσχυνήσητε ϑεοῖς ἑτέροις" ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς, ζηλωτὸν 

ἤγομα Θεὸς ζηλωτής ἐς. Μή ποτε σῆς διαϑήχην τοῖς ἐγχαϑημένοις ἐπὶ τῆς γῆς» χαὶ ἐχπορ- 

᾿γεύσωσιν ὀπίσω τῶν ϑεῶν αὐτῶν, χαὶ ϑύσωσι τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν, καὶ χαλέσωσί σε, χαὶ φάγης τῶν 
αὐτῶν, Καὶ λάξης τῶν ϑυγατέρων αὐτῶν τοῖς υἱοῖς σου, καὶ τῶν ϑυγατέρων σου δῶς τοῖς υἱοῖς 

φ ἴω ρὸ 9 .᾿Ὁ Ἁ΄-ς 9 ΄ » 

αὐτῶν» χαὶ ἐχποργεύσωσιν αἱ θυγατέρες σον ὀπίσω τῶν ϑεὼων αὐτων, χαὶ ἐχπορνεύσωσιν οἱ υἱοί 

- 

ῪΝ ἱπὶ φεῖδι τε τι ὃς ἴηι πιο ο ἰόν (ἢ ο) Αττη. 1. μαθεηῖ ἐαάεπι, 

ἤῃς ὥρῃο, Ατγηγεπὶ Οοάά. δ}. Ατπὶ. Ἑά. τὰ ἔργ. Κυρ. ὅτι 
ϑαυμ.. ἐρ!} στι ϑαυμ. εςι τὰ ἐργα Κυρ. ς-8. α τὰ ἔργα Κυρ. Αππεηὶ 
(οαά. αἰ. Ατση. ἘΔ. κα εαήειλ μὰ τεχῖυ, {τἀ Παδεῖ ππᾶγρὸ ὑγΓτηᾶ 

ΠΙΆΠῚ, ΑΙ]. 1. ἐγὼ] α ς6. (οριῖ. ποιήσω σοί] ποιησουςὶι ς 3. 

Ἔ κεν τοϑ, 118. (πρὶ. ἔχειν (π)επαοίς, ἱερ. ἐκει} 10. 

111. σ΄. σοι, (εὰ χιιολά σοι ᾿π οπαγαξξ, πλίποτο, Αἷεχ. 
ΧΙ. Πρέσεχε! -Ἐ οὖν τς. σὺ} σοι 14.) 1ζ,) 16, 19, 30, 131. 

σον ἴιν “μαγαΐζξ. πιίπουτε Αἰεχ. Ἂ Οδοσρ. πάντα) τὰ παντὰα 74, 
4) τού, 134. χατὰ τῷ. 71. Νὰ οπιπία Αττὴ. 1. ὅσχ] ἃ 10, 

545) ζ9) 71. 73. 77. 108, 118. Ἐ Αηεὶ Ατην. σ. αἰἴαιυε. Απῃ. Ἑά. 

ἐντέλλομαι!) ἐντελλωμαι ρἧπιο Ἑά. ΨΝαῖ. εὰ Ἑάϊζοτεβ σογγοχοπιηῖ. 
σο}}  σημερον 72. Αταῦ. 1.2. ΑτΥπὶ. 1. δϊφυς. Απι. Ἑά. ἰδὲ] 
“Ἔ παης Οεογρ. ἐγὼ 2] αὶ 1ς, 58, 71) 72. ἐκδάλλω] εκ- 
ζαλὼ 1ς, 20, ς3,) ζ9, 72, 74) 84. τού, 129, 134. Οοπιρὶ. πρὸ] 

ὧπὸο 14. τύ, 18, 2ς, 29, 32) ζ2,) 4) ζ5) 56, ς7) 590, 64) 71) 76, 77, 
1ού, 130, 131) 134. ΑΙά. ΑἸεχ. 1Ὁ0΄. (αι. Νίς. σθοῦρ. Αση. 1 

4[11416. Αστῃ. ἙἘά. ὑμῶν] σε ς3. ΑἸεχ. τὸν ᾿Αμοῤῥ.] “Ἄσιον- 

γέκξο:, εἰ τ τεῦ ἤδθεῖ ποηιληᾶ ἐδαυεητ4 π᾿ πππΊεγο ΡοΪυταὶ,, Οφογρ. 
καὶ τ, 2, 3᾿, 4΄, 5] α 71), τού. καὶ Χαν.] κα 128. καὶ τον 

Χαν. ΝἾΙ, Χ, τ4, τό, 18,2 ς) 30, 32) 54) 57) 48) 505 64, 71, 72, 73» 
4, γ6, 27, 78. 84 ὃς, 1τοϑ, 118, 129, 1110 134. (ομρὶ. ΑΙὰ, ΑἸοχ. 

1ρύ, σε. Νῖς. Ασπη. 1. αι. Ατπι. ἙἘά. ἢς;, πἰῆ φιοὰ , χαὶ, 
τοῦ. Φιρ. καὶ Χετῖ.) τὸν Χετῖΐ. καὶ τὸν Φερ. ΝἼΙ, Χ, 14. τό, 18, 

257 545) 575» 595) 64. 715) 72) 73» 76) 77, 78) 84) 8ς, 1ο8, 118. 128, 
111. Οοπιρῖ. ΑΙά4. ΑΙεχ. 1ἱρῦ. σας. Νίς. ἔς, πιῇ φιοά , καὶ τού. 
Χετῖ. καὶ τὸν ᾧερ. 110. Χετῖ. καὶ Φερ. τς, 5 ς) 7.» 129. δοάεπι οἵ- 

ἄϊπε ροῦυης Ασα. 1. 2. 3. δ'αν. Θεοῦ. κα καὶ ΧετΊχίον 30, ς8. 
Εὐαῖον} τὸν Ἐν. το, 130, 131. ΑΙοχ. Τρ, αι. Νίς. Γεργ. καὶ 

[ε6.] 1ε6. καὶ Γεργ- 53. 66, 75. τὸν Γεργ. καὶ τὸν [εξ. ς0, 128. 
ΑΙεχ. Τὐρῖ. Αστιν. 1. αΐφυς. Ατππι. ἘΔ. τον 1εδ. καὶ τὸν Γεργ. τ 
τό, 2ζ, ζ4) ς75 73ν 77ν 78) 85» 120) 121. (ὑαῖ, Νὶς, ἘΞ Πὶς χαὶ τὸν 

Φερεζαιον (ῆς, εχ τερεῖϊτο) 128. 
ΧΙ]. Πρόσεχε] ἔσυε ἰριημγ οἰ αἰοπάς ΑΥΑῸ. 1. 2. 

Ἀταὺ. 2. 
εἰ ὈγδτΆ ΕΙΣ 

σεαυτῷ} αὐτῷ (Οοπιρὶ. Τερεπά. ἑογίαιι ἑαυτῷ, 4υοά 
εἴἴει Οταιοιπηΐ ργὸ ἰδὲ ἡ. -Ἐ ἐρξ ϑῖαν. Οἴἶζορ. ϑης] διαϑης 
Χ, τὰ. τό, 2ξ) 32) 529 57, 73» 77» 857 130, 131. (οΠΊρ]. (Ια. Νῖς. 

ἢς ἴῃ ομαγαέξ. τάποσς Αἰεχ. διαθήκης (ἔς, Ἰεσ. διαϑης) ς4. 9η Υς. 
διαϑὴ 111, Χ, 18, 19, 309 ς8, 64, γ2, τοβ, 118, 128. 1᾿ρμῖ, τεϑὴ 
ς9. ροπαὶ Αυξ. διαϑήκην)] διαϑηκη το. ἐγκ. ἐπὶ τῆς γῆς] 

Ζγκ. ἔπι τὴν γὴν 75. εγχ. ἐπὶ τῦροσωπὸν τῆς ὙῊς 195) 108. ΠΠΔΓΡῸ 

προς ἀλλοφύλους Χ. εἰς ἣν εἰσπ. εἰς αὐτ.} καὶ ἐκπορνευσωσι σε 
οπισὼω τῶν ϑεων αὐΐων ᾿ς. εἰσπορεύῃ} ἐκπορενὴ 53, τό. ργιβηγῖ- 
ἴμπῖ σὺ 19; 729 1ο8. (ορ!. γα πητος ἰάσπι πῃ οἰογδές. πΐμοσα 

ΑἸεχ. εἰς αὐτ.} ἐπ᾿ αὐτὴν ς8, γ2. εν αὐτὴ 74, γύ6, 84, τοῦ, 
1209, 134. (ΟΡ. Χ ἐπ ἐἰαηι Αγ. τ. σα ἐ]ἰο: Αὐτθηὶ (οάά. 

α δῖαν. Οἴτορ. μΆ] μὴ ποτε ,Χ, 14) τό, 18, 

19, 25,).329, 32) 52) 43) 54) δ, 57, 48, 64) 71) 72) 73: 74. 76, 77, 
γ8, 83, 84.) ὃς) τού, τοϑ, 118, 128, 129, 130, 1317} 134. (Ομ. 

Αἰά, 1ὶρῖ. (δι. Νίς. Θεοῦ. Απῃ. 1. δἰΐαυε. Αἰτῃ. ΕἘά. μη τὼς 

Ὁ 5: σοι) α Χ, 14) τό, 18, 19) 2.) 20) 32) 52, 53) 4) 55) 56, 

55) 58, ζ9ν ὁ 71, 72) 73») 74. 73» 76, 775. 78, 83, 84) 89, τού, 
τοϑ, 1:18, 128, 120, 130, 131). 134. Οοιπρὶ. ΑΙΔΣ “ΑΙεχ. Οδι. Νίς. 
οἰαν, Οἴἶτοσ, Οὐοτρ. πρόσκομμα ἐν ὑμ.} ἐγκομμα εν υμ. 73» 

ἄντῶ 
τπαιπὶ (ἢς, ἔογῖε ἰερ. αὐτο) ς3. τοδὶ; 

αἰϊαυς. Ατπι. Ἐά. 
“Γὰς βωμ. αὖτ. καθελ.} αὶ 51. 

κα ἐν ὑμ. Αγδῦ. ". Οδούξ. 
για Ἄττῃ. τ- 

ΧΙ]. Ρυδειλττιηϊ οὐ δῖαν. Οἴτγοσ. 

’ 
Α ὅσοι 

ΑΥδΌ. 1. 2. καϑελεῖτε] καϑέλεις 7ς. τ. ςήλ.] ἰώμοία Θεοῖς. 
'συντρίψ.} συντριψατε 14) τό, ς8, 72) 759. 131. εοη ποσί, δἷαν. 

Οἴἶτορ. καὶ τὸ ἀλ. αὖτ. ἐκκ.] αν 11, Οντ. ΑἹ. τ, ς8ς:. ΠΒιαδθεξ 

1π σδασαῦς. τηϊηοσε ΑἸόχ. τὰ ἄλση) νἱγγηίια ξολμη αγόονοῖα (απυπὶ 

νἸἀεῖυγ οἿδ ἐχρ οατῖο αἰτονῖι!8) Οορῖ. ἐκκόψετε] ἐγχυψατε (Πς) 
71. συγκοψατε 72. σόᾳειπααι!ε δἰαν. Οἰΐτορ. χαὶ τὰ γλ.] 

κα οὐπὶ [η4. ς8, 71. κλ καὶ Ρμιαῆν, Βεῖχ. τὰ γλυπ]α τῶν 9. 

αὐτ.} κα αὐτῶν ςο. Ογτ. ΑΙ.]. ο. ἑώρα ταπτασπὶ ῬΗΙαγ, Βεῖχ. ,2α 
» ἰάοία Ὀπῦιπὶ Αγπὶ. ᾧὦ' ἧς ἤηε ἤρῃο Αγπιθηὶ (σα, 411}. Ατιῃ. 

ἙΕά. χκαταχαύσ.) καταχαυσᾶται (ἢς) )ς. εογμιδωγαἱὶε δῖαν. Οἵς- 

ἴζορ. ἐν πυρί] α ἐν ΝἼ1, Χ, 14, 15. τό, 18, 19, 2, 29) 52) ς3, 

54. 53) τύ, ς7) 50, 64. 72, 73» 745 77» 84. 106, τοβ, 120, 130, 131) 
114. (οπιρὶ. ΑἸά. Λἴεχ. 1ὶρῆ, (αῖ. Νῖς. γε ΑἹ. 1. ς. Αγπι. τ. 

αἰχις. Δῃ. ΕἘά. 

ΧΙΝ, Οὐ γὰρ μὴ] εἰ πε Αἰτῃ. 1. δἰϊϊψιιε, Ασπ, Ἑά. “ροσ- 
κυνήτητε) προσκυνήσετε 16. (Γοπηρὶ. ϑεοῖς ἑτέρ.) ϑέω τέρω Ν]], 

Χ, τάν ας, τό, 18, 257 20, 30, 53) 53») 54) 53» 59, 57, 58) 59), 6, 71, 

72, 73» 74.» 75» 76» 77» 78. 33, 84,8, τού, 128, 129, 130, 131).134. 
Οοιηρὶ. ΑἸά4. ΑἸἰεχ. 1ἰρῦ, (ας. Νὶς. διαν. Οἴἶζγοσ. Απη. σ. [Δςοῦ. 
ΝΙΠΌ. ἴῃ δεσιοιῖθυβ5 Αὐπηεπο-  δἴίηἶ5. ὅεὼ ἀλλοτρίῳ 19, 32, 1οϑ, 

118. ὁ γὰρ] οτι γι. Ἀπη. σ᾿. δια. Αγ]. Εα. ὰ γᾶρ οἷδν. 

Οἴτοσ. ὁ Θεὸς], ς8. κδις. Πρ, -Ἐ σου ξ9ς. ἢ πεία- 
Μο" ε΄ Ατὰῦ. 1. -Ἐ κείαιον Ατδῦ. 2. ζηλωτ. ὄνομα) γτα:- 

ΧΩ αὐτοῦ 1523. -Ἐ αυτου γ2. -Ἐ ἰάεπι Ὁ Χ ἰπ ομαγαίξ. πιϊποῦα 

Αἰεχ. -Ἐ ἐλ ποίαιον Αναθ. 3. Ἢ εἰς οἱ Οεοσρ. -Ἐ δῇ Αται. τ. 

4 4ις. Αὐτη. Ἑά. ζηλ. ὄν. Θεὸς} α 9. Οορῖ. μας ουπὶ [η6. 
ἢς νεττῖτ, εἰ ε ἱπ ποπίπε εὶ πείαιονῖς ο (12) Αταῦ. 2. 

Χν, Μή ποτε] μη τω (ἔς) )ς. 9.ς] διχϑὴς 32. εἴ ἢς ἴῃ 
Ἑσπαταῖς, πιπογε Αἰεχ. 8η τό, ὡς, 30, ς2, ςό, ςγ, 64, 73» 7.) 78, 
8ς. διαϑὴ Π], Χ, 14. 19, ς8, γ5. 1ἱρῖ, τεϑὴ ξ. τοῖς ἐγ- 

χα. Ἔ προς ἀλλοφύλους 1], τς. ἐκπορν.} τοορνευσωσιν 72. 

Ἔ σε τ4,) τό, 18, 25, 30, 32) 52) 54) ς7ν 58, 74. 735) 77» 737) 84. 85, 
1οῦύ, 130, 131, 134. Οκῖ. Νίς. Ἐ αἱ ϑυγατέρες σου 1ἰρή,. ιαδεξ 
ελίεπι πιᾶγρο Χ. τῶν ϑεὼν)] α 16. α τῶν ςϑ8. αὐτῶν τ - 
αὐτῶν 259] α αἰτειῖγ. οἵ απο 115 Ἰηϊογ] σης γ6. ΑτΆὉ. 1. 2. ϑυ- 

Α ’ 

σωσι] ϑυσουσι 75. χαὶ χκυλ. σὲ] α 30. καλέσωσι) καλε- 

σουσι 72. φάγης] φαγὴ 72. φάγει ,ς τῶν αὐτῶν] ἰηΐετ- 
Ῥοπυπῖ ϑυσίων α΄ ΝΠ, Χ, τῷ. τό, 18, 19, 25) 29) 30) 32) 52) 53» 

54.) τύ, ς7, 595) 64.» 73» 74» 75» 70) 77» 78, 83, 84, 8Βς, τού, 1οϑ8, 

118, 129, 130, 1319) 134- Οὐπιρὶ. ΑἸὰ, Αἰεχ. ρ΄. (αι. Νὶς. 

Οορῖ. Ατῦ. 1. 2. ἱπιεγροηθηῖ ϑυματων, 18) ςζ) ς8, γ1,),7γ2. αα- ΠΣ 

ΦΗ 

οὐ ὐβεις ογι δῖαν. Μοίᾳ. ταῦ. 3. Ἅμη. ι:. αἰἴαυθ. Ασηι. Ἑά. ἐγ, υι- 

“που βεὶλ ἰϊογεπι δῖαν. Οἰζγορ. 

ΧΨΝ]. τῶν ϑυγ. 15] ἐκ τῶν ϑυγ. ς8, γ2. δῖαν. Μοίᾳ. Ατηῖ. 1. 

αἴας, Απῃ. Εα. υἱοῖς σου--ουιοῖς αὖτ.) α Ρυίογα εἴ αυ8 ᾿ἰ5 ἱπ- 
τευποδηῖ τὸ. Οεοῖρ. Αγπιθ (σά. δἰφυϊ. Ασπὶ. Ἑά. 

9υγ. υἱοῖς αὖτ. μαδεῖ δὸ δ Κα Αἴπι. 1᾿.ὄ ϑυγατέρων σου] 

ίαγμοι νοβεήμι Οαοῦσ. ἃ Μιαύόμς ἐπὶ: ϑῖᾶν. Μοῖᾳ. δως] δωφςεις 

γ2, 82, 128. Αἰεχ. δωσης τς. ἐχπορνεῦσ. 15} εἐκπορνευσουσιν 
᾿ς, 118. ΑἸεχ. οἱ ϑνγ. σὸν ὁπ. τῶν “. αὖτ.) οπ. τ. ὃ. ἀντ. αἱ 
ϑυγ. σον τ6. αἱ ϑυγ. σου} τπιᾶγρο τὰς “υγατερας 8ς:. τπᾶγρο 

Ρυτηδ πυδηυ τὰς ϑυγ. σου 130. τῶν ϑέὼν 159] αὶ Ασι. ᾿. δἰ ας. 
Αἴπι. Εά, ἠάοία το. Θεῶν αὐτ. τ᾿ -οϑεῶν αὐτ. Δ] α αἴτει- 
υἴτα εἰ 4112 1ἰ5 Ἰηϊεγδοεπε 111,2 ς, ς3 3» 54: 1ἱρί. τρρίεῖ εδάδπι δι 

οἰιαγδέϊ. πιΐρογε ΔἸοχ. ἐκπορν. οἱ νιοὐ σο.} αξοιγεπὶ ΑἸ μὲ με 

ουπίκεμπίμγ Αυδθ. 3. οἱ υἱοῖ) τοὺς νιους ΝἾΙ, Χ, τς, 29, 30, ςό, 

ζ9,) ὅῳ9 72, 7.» 73» 76, 82, 83) 84, ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 130, 
134. (ομηρ!. Αἰά. Αγ, σ, αἰἰφις. Αὐπι. ΕἙά. τοῖς νιοῖς 14) τό, 

Α [ων 

Χαιϊι Τῶν 

7 
ἰ4 



ΪἷΖζ΄' “ ᾿ 

Ε, Ο δ 

ΚΕΦ. ΧΧΧΊΨ, 

17. 18. 

19. γέων" ἐν γὰρ μηνὶ τῶν νέων ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπ]ου. 

23. 

3 ξζ [ω φό 4 “Φ 

σου ὀπίσω τῶν ὕεων αὑτῶν. 

ἀζύμων φυλάξη, ἐπ]ὰ ἡμέρας φάγη ἄζυμα, χαϑάπερ ἐντέταλμαΐ σοι, εἰς τὸν χαιρὸν ἐν μηνὶ τῶν 

“πᾶν πτρωτύτοχον μόσχου, χαὶ πρωτότοχον παροξάτϑ. 

" Ὰ, Ἁ, Φ ’ φῸ 

Καὶ ϑεοὺς χωγευτᾶς 8 “πΠοιήσεις σεαύτῳ. 

Δ Ο Σ, 

Καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν 

Πᾶν διανοῖγον μήτραν, ἐμοὶ τὰ ἀρσενιχᾶ, 
. γ΄ ε ΄ ΄ 

Καὶ πρω]ότοχον ὑποζυγίου λυτρώσῃ προ-- 

δάτῳ: ἐὰν δὲ μὴ λυτρώση αὐτὸ, τιμὴν δώσεις" πάν πρω]ότοχον τῶν υἱῶν σᾶ λυτρώση", ὃχ ὀφθηση 
.» 2)᾽ »“ Ζ΄ ΝΥ ς- ᾽ ρ “ὯΔ 87 ΄ ρ᾿ ΄“. Ν “ὉἷῚ» “ 
ἐγώπιόν μου χεγός. ὋἝξ ἡμέρας ἐργᾷ, τῇ δὲ ἑδδόμη χαταπαυσεῖις" τῷ σπόρῳ χαὶ τῷ ἀμήτῳ χα- 
τάπαυσις. 
μεσοῦντος τᾷ ἐνιαυτξ. 

 έε Ν ε ’ὔ ’ ϑ ἋἋ ἰϑν ἰϑι  νέεε Ἁ ἰϑ 

Καὶ ἑορτὴν ἑξδομάδων “ποιήσεις μοι, ἀρχὴν ϑερισμξ πσυρϑ" χαὶ ἑορτὴν συναγωγῆς 
Τρεῖς χαιρὸς τὰ ἐγιαυτοῦ ὀφϑήσεται “πᾶν ἀρσεγιχόν σοὺ ἐγώπιον Κυρίε 

24. τ Θεοῦ ᾿Ισραήλ. Ὅταν γὰρ ἐχξαλὼ τὰ ἔϑνη πρὸ προσώπου σου, χαὶ “σλατυνὼ τὰ σριά σου, 
οδχ ἐπιϑυμήσει ἐϑεὶς τῆς γῆς σου, ἡγίχα ἂν ἀναξαίνης ὀφθῆναι ἐγαγτίον Κυρίου τ Θεδ σου, 

25. τρεῖς χαιρὲς τῇ ἐγιαυτᾶ, Οὐ σφάξεις ἐπὶ ζύμη αἷμα ϑυμιαμάτων με, χαὶ ἃ χοιμηϑήσε]αι εἰς 

γ᾿ 

52, 57, 18, 73, 77». 78, 131. α΄ἄἕἱ ϑυγατερις (ἢς) 18. αὐτῶν υἱι.Ἷ 

ἰὸς πο ἀἠεησυμης ρίεηες Ασαῦ. 1. 2. 
ΧΝΠΠ]. ϑεοὺς χων.) ἰάεία α Οεοτς. 

τοοιήσεις) “αεία,., δῖλν. Οἴἶσος. 

134. 
ΧΑ. Καὶ 19] α ς3, ς6. Ο(οπιρὶ. δἷδν. Οἷτοσ. Ατπι. 1. αἷϊ- 

υς. Αττυ. Εα. φνλαξη) φυλαξει )ς. φυλάξεις τι8. ἐπ]α] 
εἰ ἤηίερι Ἀτοὺ. τ. 2. φαγη) εδὴ ςβ, 72. καϑαπιρ) καϑαὰ 
πὶ ἐντίταλμ.] ἐνττειλαμὴν 32, 75. ἐντέλλομαι 72) 128. δος 
σπάσοὶ Οτοῖρ. . ε,:] χατὰ ςό. ΔΙ ά. εἰς τὸν κ΄] ἀπ ονεπένι 

ἀηπ δίον. Οἰτοζ. ἐν μ1.»}] α 71. ἐν τῷ μτνὶ ΝΠ], Χ, ιτ8. 

Αἰά. Σ1ρ6. ἐν μ. τῶν γίων] ἐν μ- τω νίω ζ9. εεηβ; πουὶ ουτῃ ἃτ- 

εἰουϊΐς ΔΑταδ. ς. -Ἔ  ιυδαμαι δῖαν. ΔΊοίη. 

νίων 22] α αἰϊογαῖτα εἰ φυὰς ᾿ἰ5 ἐπιςτίσσηῖ 7 5. ἰν γὰρ] τω γὰρ 
γἴ) 72. κοὐ (44. ς 3. μηνὶ 3} τῷ μ. Χ, 14. τό, 18, 2» 32» 

ςς, ς΄, ς7, 485, 9» 64, 73ν 74. 70, 77» 78ὃν 84, 85», τού, το8, 118, 
1128, 120, 134. (ΠΡ. ΑἸά. Αἰεχ. 1ρύ, ας. Νίς. ὀ τῶν γέων 29] 
το νω ζ0,) 7.2. Ἴ ψεδμρα διᾶν. ΔΙΊοίᾳ. ἰξτλϑθες] Ἐ ἐκ Οδογς. 

ἐξ Δ.γ.} ἐκ γῆς Διγ. «6, 118. Οορῖ. Αγαδ. 3. δίαν. Οφους. 
ΧΙΧ. Πᾶν 1] “εἶ ονινης τοῦ. 1. 2. εἰ ονιπ’ παι μίμνε Αταῦ. 2. 

μίτραν, ἱμοὶ τὰ} μήτραν ἱμοὶ, τὰ Αἴεχ. Αταῦ. 1. 2. ἐμοὶ] 

Ἤ πᾶντῶν τῶν χτήνων σὸν 72. α Δυχ. 

πιξδὲ ὸ δίαν. οί. 

μιαῦεῖ δαιίθπι ἸΏ ᾶΓρΟ 

οἰ ὁπ 4 είς κί βέζονμμε 

:) Α Ἀω2Ό. ῖ-. 2. 

σιαντῷ} ἑαυτὼ 74, 84, τού, 

φ ΄ ΠῚ «Ὁ, 

Τῶν νῶν ὶτπτπτων 

“ πάντων τῶν κτῆνων ς8. 
“ἰδὲ τσ Δταὺ. 3. Αττη. 1. αἰᾳυς. Ατσπι. Ε4. 

τὰ ἄρσεν.) -ἰ καὶ πάντων των κτηνὼν σου 128. 

(τουηάα πῆλῆυ 131. »παμνίογων Οφοτᾷ. 
ἡνοσμὲ Αττη. 1. αἰἴφυς. ἄτιη. Ἐ4., ἐρ ουαἰα παιιμκία ὁπ; εό ας αἱ: 

“μὶ Αταῦ. 1.2. αἷς Ατδ. 3. πὰν 2) καὶ γ1,) 28. ΑΥΙΙ, 

Χ, τῷ τφν 16, 18, 19, 2ς) 29, 30) ς2,) ς3ν 46, ς7, ς8, ς9, 64) 72; 

73ν 745) 78ν 70, 77, 84. 8ς, τού, τιϑ, 128, 120) 130, 131) 134. 
(πιρ|. ΔΙά. Αἰεχ. 10. (δῖ. Νις, Αγαῦ. 1. 2. 3. δος. δίαν. 

Οὔτος. πη. 1. αἰφιε. Αστῃ. Εά, τρρωτύτοχ. 15] τί πορεν 
Διαῦ. 3. ρῥγαπητις αὶ στ. 1. μόσχε) υὐμίογωπι ἡμόταε Ατδῦ. 4. 

χαὶ τρωτ. τροβ.}] α 29, 53. α πιρωτύτοκ. 19, 72) 108, 118. ΠΣ 
Αγαῦ. τ. 2. φν"νμιοψενία συΐμπε ἡμον μα ΔΓΑῸ. 4. “ 

ΧΧ, Καὶ 1] α δίδν. Οἴἶπιος. πρωτύτοκ. 153] ρῥγαπιτυηϊ ἅγ- 

εἰουΐυπι Αππιεῶὶ (ὐοακ. εαἰΐχυ!. πρ. ὑποζ.) αἰγιου ((ογίλπ εσαῖ 

ἵπ πιαγσ. Ατοεῖνρὶ ἃ υγια, υἱ ἰεχετγεῖιγ πρωτότοκα υποϑξνυγιου) ς1. 

2 ἡπορεπήνε αἤηὶ ταῦ. τ... ἢϊς ἀϊησυϊι 1101. λυτρωσὴ ἼΦ, 

λυτρωσει ζ9, 73, 131. ἧς εχ ζοτ. 6. γεάνπει Αγαῦ. 1. 2. 

προξάτῳ}) προῦχτον ς2, ς3. ἀγποὸ Ατγγῖςηὶ (οὐ, αἰϊᾳι!. Αἰπῃ. Εά, 
ὃς {υργαίογρι. ρππιᾶ πάη πῃ. Σ. ουΐδμς Ατπηεηὶ (οὐά. ραιςὶ. 
αὐτὸ] τροξχτω ςς-. αντω 128. {υρτλίςήρς. αὐτὼ ἔσουπάλ πιᾶπιὶ 
)11. ΑΙ, τα, 106, 18, 19» 2 9» 20) 30, 52, ξ9), ὅῳ, 71, 78, 108, 118. 

(ὈπρΡΙ. ΑΙὰ. ΑἸοχ. Γὐρίς (ὑαϊ. Ν ς. δῖαν. Οἰἶζγοσ. τιμὴν] τιμὴ 

1. ἝἜ αὐτοῦ 7ς. (ὐορί. δωσεις} -Ἑ αὐτὰ ΧἼΙ, Χ, τό, 18, 19, 

ἐδ) 20, 30) 32) 52) 53) 545 479) 89. 649 74, 76, 77» 785) 82) 84, τού, 

κα 

Ν 

τοῦς 18, 120) 130, 131, 134. (πρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. (ὑατ, Νς, 
δίαν, ΔΙοίᾳ. δοῦν. -Ἐ ἀντω γι. ταν τὩρωτότ.] οἱ δνῖπιο ἐπίλμνε 

Αταῦν τ... 2. .ἰ  ιίμιοεαμα ΑτΑΌ. 3. υἱῶν) τιχγὼν 7. «4 Μὴ: 
δίαν. δοίη. λυτρωσὴ 3. κα 39. ἐχ ὁ25.} α οὑπὶ 144. ς8. 
καὶ δχ 55.323. ΑΓγαρ. 1. 2. 3. Αγ). 1. αἰΐφυς. Απη. Εἀ. μου) 
Κυρίου 59. 4)οιιπὶ εὶ “μὲ ἴθ ἀπὸ ἴοςο, (μα αὐ λ΄ αἴ, αἰδὶ, Αὐφ. 
χινό; ) ταις πιαπίόις ται. τ. αἰϊφυς. Απη. Εὰ. 

ΧΧΙ. ἜΣ] μα Αμῶρ. τ. 2. ἰπ μχ δϊἷδν. τῇ δὲ ἐξδ.} τὴ 

,.- δὲν, τῇ εξδι Ψ]1, τῷ, τό, 18, 25» 19, 30, 52) 54) 4) τύ, ς7) 58, 

ζὉ, 71) 72, 73, 74.) 782 70) 77} 787) 83) δῳ) 85) τού, 1τ1τδ, 128) 131) 

134. (οπιρί. ΑΙά. Αἴεχ. 1ιιρύ. (αι. Νὶς, τὴ δὲ πμερα εὐδ. Χ΄ 
“' κριίια ἀϊε Οδοῖρ. εἰ ἐπ ἀϊε ρσια Ἀττι, τ. ὁ υς. Απτῃ. Εἰ. 

ἦν (ερέπια σωΐφα αἷς δῖαν. καταπ.-πχαταπ.) καὶ Ρεϊπιαπὶ εἴ 4185 
ἢϊ5 Ἰηϊετίάςσηῖ γ2. Αὐτοῦ. 1. 2. καταπαύσεις) κατάπαυσις 1], 

53. αναπαυση 14... τό, 2ς, 30, 32, (29) 54) 57» 73» 74. 77ν 78» 8ς, 
111. (δὲ. ΝΝὶς. ὅδίαν. Μοίᾳ. εἰ ἢς ἴῃ τοχίι!, κἀ πιᾶγσο ῥγηγα πιδῃι 

χατὰ 110. τῷ σπόρῳ] ργακυνιτς οὐ ἐσ Ατπι. 1. ῥγεπηϊταπῖ ἐπ 
Ἀγπιεὶ Οοαά. 411}. Απη. ΕΔ. σ. Λμίοπε δίαν. Μίοίῃ. καὶ τῷ 
ἀμ.} α ξζ4. τῷ ἀμήτω} ῥτισπιτς α δίδν. Μοίᾳ. ρυαινταηϊ ἐς 
Αι. 1. αἰΐφυς. Αττὰ. Εα, κατάπαυσις} α 71, τιοό. κατα- 

παυσεις ςς) τό, ςϑ8, ς9, 74) 75. 76, 84. 1οϑ, 118, 128, 134. ΟΟΙΏΡ]. 
ΑΙΔ. ΑἸεχ. Αὐγ. Αγαῦ. 3. δῖαν. Οἴτος. Αγπι. :. αἰϊΐφιις. Ατπῃ. Ἐκ. 

ΧΧΙΙ. Καὶ 1] ας. Θεοζ. ποιήσεις] γαιίαι: δῖδν. Οἴζγορ. 
ἀρχὴν] ἀρχῇ 7. ἰἷκ ρυϊνεϊλίο Αττὰ. τ. αἰΐίφυς. Αγ. ΕΔ. κ, οὐπι 

ἴ44ᾳ. ΑΥΡ. 1.2. ϑερισμ)} ϑερισμων τό6.ΨἩὸ πυροῦ] πυρων Ν]], 

Χ, 14). 15). 18, 10» 25) 30, 30) 32) 52) ς3,) 4) 48) ς6, ςβ, ς9, 
ὅμ, 71) 72) 73ν 74. 73ν 76, 78» 84. τού, 1οϑ, 118, 128, 120, 130, 
131)134. (οπιρὶ. ΑΙά4. ΑἸεχ. (δι. Νὶς. ργαεπ)αῖξ απτπουΐυπη Ατγαῦ. 3. 

ἑορτ. συναγ. με6.} αρχην συναγ. τορτ. μεσ. (ῃς) ςς. ἀρχὴν συναγ. 
μεσ. 11, τς, 120. 

ΧΧΙΙΠ. Τρεῖς καιρ.] τρεῖς ἡμέρας 72. εἰ ργαιαϊζαμι Αὐλρ. 1. 2. 
τὰ ἰνιαντ.}] πιᾶγρο ἱεουη(α πιᾶπι μεέσσυντος 131. ὀφϑήσ.) αρρα- 
γέα! δῖαν. Οἴἶξζου. σε) ΑΙ], ς1. ἐνώπιον} εἐνχϑ]ιον 14) τό, 
ἃς, ξ4, ζ7, 8, 732, 789 77. 78) 835) 131. (δῖ. Νίς. ἔς ἰῃ ἴοχῖυ, [δὰ 
ἸΛΆΓΡΟ ῥεὶπιὰ τᾶπυ ἐνώπιον, 130. Κυρίου) α ς3, ὃς. τοῦ 
Θε5] α τοῦ 30. πιᾶιρὸ ΠΊΔΏΙ ρῥεπιᾶ Κυρίου Θεου 110. - σου ΥΙ]], 

Χ, τὰ. 16, 18, 2ς) 52) 547 ξς) 57, 049 73» 77ν 78) 8) 129, 13:1. 1Ρ, 
(λι. Νὶῖς. Ἷσρ.)}) Α ΝΙ!, ςξν 120. 

ΧΧΙΝ, Ὅταν γὰρ] κα γὰρ ς3. ὥδοῖ,. φωονίανε Ασγῆν. 1. 8}1|- 
4υς. Απη. Βά. ἐκξαλὼ] ἐκδαλλω 18, 32, ς3. (δ. Νὶς. τὰ 
ἔϑνη) α τὰ ς8, 72, 108. πιλῦρο τὰ γλυπα Χ. 1ἱρί, πρὸ] απο 
ΥΙΙ, Χ, τ. τό, 18, 109, 2ς» 29, 30, 32) ς2) 53) 4) ςό, ςβ, ςο, 64, 

71, 72) 749) 73. 76, 77. 84. ὃς, τού, τοῦ, 118, 128, 130, 131) 134. 
Ο(ὐοπιρί. ΑἸά. ΑἸἰεχ. 1ἱρί. (αι. ΝῚς. δίαν. Ατὰδ. 3. Οεογζ. Ασῃ. 1. 

αἰϊϊφυς. Αιππ. Ἑά. τῦροσώπο}}) , ΑΤ:αὺ. 3. σὰ τ᾿ -σὰ 2} 
α ἃἰτεγιτγ. εἰ 405 ἰϊ5 Ἰητοτασεπὶ 7ς. πλατυνω} αὶ (ἤ.) ς3. ἐγω 
κλατ. ιτιϑ. ἐμπλατυνω ΝΠ, Χ, 18, 19, 29, 30, ς7, 58, ζ9, 64,.γ1) 

74. 76, 8... τού, τοϑ, 134. ΑΙ. ΑἸεχ, 1 ρῆ. Ατηι. 1. αἰϊΐψυς. Αὐτῃ. 

Ἑα. ἄς πιᾶλῖγο ὃς. ἐνπλατυνω ζό, 72. ἐχπλατυνω 14.) 2ζ, 2, ς4γ 

ὃς, 111. (ὕλτ, Νίο. ἔς ἰπ τεχῖυ, δὰ τηᾶγρο ῥυϊπγα πᾶ ἐμὰ, 130. 
διικπλατυνω 32. ὠχ ἐπι. ἐ8.] εἰ πμίϊας βὲ φωὶ εκρίεὶ (ἢς) 

Ασιη. 1. αἰΐφυς. Αττη. Εἰ. , ἐκ δίιδν. Μοίᾳ. ἐπιϑυμήσει) 

ἐπιϑησει 18. ἐϑεὶς} οὐδεὶς 11, τς, ς ς) (6, ςβ, )ς, 119. Οοπιρὶ. 
τῆς γῆς] τὴν γὴν 11. «ς ἰεγνια Αἰ. ἄν) ἐαν ΝΙ], 14.» τόν 

19) 2ς, 32) ζ2,) (6, {97 74) 75» 779 84) 85, τού, 1οϑ, 128, 130, 131) 
134. ΑΙά, Αἰεχ. (δι. Νὶς. κἃ ςς, 6.4. ἀναξαινης}] ἀναδης 14, 

28. 10, 52, 54. 57» 49. 77ν 1305) 13:1- ὀφϑὴν.] α 30, 1. Ἕ μοι 
ςς. ἐναντίον} ἐναντι Ν]], 1.47.1 ς) τό, 2:, 52), 43, ςό, ς9,) 73» 77» 

78, 8ς. ΑΙά. (δῖ. Νὶς. ἔναντι ἴῃ ἴοχῖυ, 1εἀ πιᾶῦρο ργίπηα πιᾶπὰ ἐνα- 

πίον, 110. ἐνώπιον 10. ΑΙη. :. δἰίαυς. Απῃ. Εά, ἔς πιᾶγρο 8:. 
Κυρία} α Αὐυζ. σε 2] α Απῃ. 1. αἰΐᾳφυθ. πῃ. Εα. Θις 

σου----- Θὲ σου 'π σοπὶ. 26] α αἰϊτεγιῖγα εἴ 405 ἰΐΞ ἱπιετδοςης ς 3. 
τρεῖς κ᾿ τὰ ἱνιαυτὰ Οὐ] ἧς δι. (εὰ τρεῖς κι τὲ ἐνιαυῖκ. Οὐ Οοιηρὶ. 
Αἰεχ. δι. Νὶς. εἴ ἢς εὐἰἀ!. 

ΧΧΥΝ. Οὐ 1] ε΄ ποὴ Αγδῦ. 1. 2. 

δῖαν. Οὗἴγος. σφαξη ς8. 
σφαξεις) σφαζης τοῦ. 

αἷμ) χιματος 30. ϑναια των) 

᾿ νι «, 
ΤᾺ ,εκΊ 

λα ἐὲ ζγ.13,7 
24 ἔσι. λδ 



Ν ἃ, ’ ε ΄ " ’ 

τὸ πρωὶ ϑύματα ἔορτης τοῦ πάσχα. 

ΔΟ Ο Σ. 
ΚΕΦ. 

τὰ πρωτογεννήματα τῆς γῆς σου ϑήσεις εἰς τὸν οΟἾΧΟΥ, 
Κυρίου τϑἪ Θεξ σου. ἐχ ἑψήσεις ὁ ἄρνα εν λῦσε μητρὸς αὐτξ. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυ.--. 

σῆν, γράψον σεαυτῷ τὰ ῥήματα ταῦτα" ἐπὶ. γᾶρ τῶν λόγων τἄὅτων τέϑειμαί σοι διαθήκην, χαὶ 

τῷ Ἰσραήλ. Καὶ ἣν ἐχεῖ Μωυσῆς ἐναντίον Κυρία τεσσαράχοντα ἡμέρας, καὶ τεσσαράχον)α γύκ-- 
»Ἤ 2. » “-“οωἯἠ7ᾧ » .»"» ΌΝΝ ων χω ἊΝ 47 ρ᾿ μ᾿ 

τας" ἄρτον οὐχ ἐφᾶγε, Χαὶ ὕδωρ ὃχ ἔπιε: χαὶ ἔγραψεν ἐπὶ τῶν λαχὼν τὰ ῥήματα ταῦτα τῆς 

διαϑήχης, τῆς δέχα λόγους. Ὡς δὲ χατέδαιγε Μωυσῆς ἐκ τϑ ὕρες, χαὶ αἱ δύο “λάκχες ἐπὶ τῶν 

χειρῶν Μωυσῆ" χαταξαίνοντος δὲ αὐτῇ ἐκ τῇ ὕρους, Μωυσῆς ἐχ ἥδει ὅτι δεδόξαςαι ἡ ὄψις τοῦ 

χρώματος τῇ ὡροσώπου αὐτοῦ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν αὐτῷ. Καὶ εἶδεν ᾿Ααρὼν χαὶ “σαντες οἱ 

ρεσθύτεροι Ἰσραὴλ τὸν Μωυσῆν, χαὶ ἦν δεδοξασμένη ἡ ὄψις τῇ χρώματος τῇ “προσώπου αὐτϑ' 
χαὶ ἐφοξήσϑησαν ἐγγίσαι αὐτῷ. 

ϑυμιαμᾶτος 19, 25) ζ2) 54) τό, 77. Ογτ. ΑἹ. ᾿ν Ῥᾶτῖε ὈΠΠηᾶ.. 3 ς7. 
ϑυσιασματων 111, Ν]], Χ, 18,29, ςζ» 50, 64.) 715 7γ 745) 739 70. 82, 

84. τού, 128, 134. ΑΙά. Τὶρῖ. ΑταΡ. 3. ϑυσιασμάτος 145) τό, 32, 
ξ7,) 735 78, 8ς,) 1οϑ8, 118, 1309 131. (Ομ ρὶ. (αἴ. Νὶς. ὥς ἴῃ ςἢδ- 

ταῖϊ. τεῖΐποσε Αἰεχ. ϑυμάτων τς, 58, 120. μου] καὶ 19. 
1:6. 5ζ. τὰς τὰ, ὃν) 715,75) 77. ὕ131- καὶ αὶ κοιμη5.} κακαὶ ΟΘδοτρ. 

εἰ ποι αἰεεηεῖ Αττὰ. 1. αἰΐφυε. Αὐτι. Ἐά. εἰς τὸ τρ.] ἕως τω 
πρ. (ἢς) ᾽ς. ϑύματα) ϑυμα ΝἼ], Χ, τ4, τό, 18, 2ς,) 29, 30, 

32) 525) 84) 55»), 87» 58) 50, δ 72» 73.) 75ν 78) 85, 128, 130, 131. 
ΑΙά4. 1ρί. (αι. Νιο. Ατρ. Θεοῦ. Ατσπι. 1.ἥ 
ϑυμιαμα 71. Αἴεκ. ϑυσιώσμαϊα Οοιρρὶ. 

βυοῦῖς ϑυσία, Οορι. Ατῶῦ. 3. 

σπ 14, 

νεστιπηῖ, αια ἴῃ Οὕθθοο 

ἑορτῆς} τῆς εορτ. 7. ᾿ εὐρτὴ 

ΧΧΥΙ. Τὰ πρωϊογεννήμ. ] τὰ πρωϊογενημ. Χ, τό, 18, 32) 74. 75. 
131) 1324. τῆς ἀπαρχᾶς τῶν πρωτογεννημάτων Τλαπιᾶῖς. 11, 461. 
ἐπι ον ὶηαγασι ἈτΑΌΥ. τῆς γῆς σου] του αγρου σου 32. κα σε 
Οὐοῖρ. ϑϑήσεις} εἰσοίσεις Ν]1, Χ, 14. τό, τ8, 19, 25) 29, 30, 32) 

52) ζ47γ 55) ζ7,), ς8, 64) 21) 73») 74» 75» 765 77» 78» 82, 84.) ὃς, τού, 
1οβ, τ18, 128, 110, 131) 134. (οπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. Ε 0. (ας. Νὶς. 

Παγηδίς. ἱ. 5. Αταῦ. 3. δῖαν. Μοίᾳ. Αἰτῇ. 1. δ χιιθ. Αγ. Ἑά. 
ἢς τῇλήρο 129. εἰσοισῆς τό. δίαν. Οἶτορ. οισεις 72. Κυρίου] 

λα 14) τό, 2ς, (2, ζ4,) 579 71) 73ν 77» 855) 130, 131. (κῖ, Νῖς. )4- 
τηδίς. 1. α. ἐχ, ἐψ.} ον προσοίσεις ΤΠ, τς. εἰ ργρπιπυπς ΑΥΔΌ. 
1. 2. πὸ εοημα; δῖαν. Οἰἶΐξγοσ. 

ΧΧΝΊΙ. γράψ.} Ὁ “κ΄ Ἀπη. τ. αἱϊἴφυς. Ασπὶ. Ἐά. σεαυτῷ ἢ 
2δὶ Ατῇῃ. τ. αἰΐφυς. Απῃ. Ἐά. α Αἰαῦ. -. 2 τὰ ρήμ.] παν] 

τὰ ρῆμ. 14) 16,2 ςγ7.30,9 32») 2) 54) ζ79 775) 799) 1309, 131. (αἴ, ΝΙς. 

"παπάαία Αττὴ. 1. αἴας. Απτῃ. Ἑά. ταῦτα) , ς8. Οορι. 

τῶν λόγ. τούτων] τ. λ. σου τουτ. 72. Θχριηλιηῖ πη ΠΠ7. ΠηρΌΪΑΓΙ 

Αστῃ.. τ. Ατὐτ. Ἐάν. κα τώτων Οεοτν. 

ζ1. γῷ γθ, 84. τοῦ, 134. 

ρᾶῖῖα δου πα, 5340. 

οὐπρ Π7. 
Ροδίο γείεσίγ αὐ ἤγαεὶ ἴῃ ΤοδΓρ. ἃ ΓΙ ΠΊὰ ΠΊΔΠῚῚ, 

“ε Ζ ὦ ͵ ( 

Αἰ 406. τέσειμα!]} τι ΉΜμιὶ 

ΑΙ. Ἰς 

[ οἷ ,Ὶ 4 3 - 

σοι δια. καὶ τῶ Ισρ.] ἡαεαΐμιε Ἐμομ ΟῚ {ξ εἰ , ν 

τεϑημαι (Πς) 72. τεϑήσομαι (ὐγτ. 

Ατὰθ. 3. 2γθαριδμίμτι ἐΜ ΓΤ ἐκ οὐ ἐμ! εΥ τη6. δὰ ἢ στο ΤΌΡΕΥ γιὲ 

ἔς ἴῃ 

Ατῖπι. 

Ατὐτη. 1. 

(δχία, ἔπε ἔρτιο αὐλ' ἰεέϊζίομε πηαγσὶπα}}, Ασγηγεπὶ (ὐοάά, 8}}]. 

Ἐς 

ΧΧΥΪΙΙ. ἐχεῖ] , στη. 1. ΑἸ116116. 

κ 712) 76. εναντι Κυρ. ΤΙ, Χ, 

ϑ4. εῖ8, 128, 110, 1534. 

΄ - 

Ἄτηι. Εά. ἐναντίον Κυρ. 

Ιζι ι ὃ, 20. ξ ζ) ςύ, 50, 64, 722 74} 

(οιηρὶ. Αἰᾷ. ΑἸεχ. Τιρ. νγτ. ΑΙ. Ὶ, Ῥατγῖο 
᾿ 

δου α, 340. χαὶ τεσσ. νύχτας] α ῬΏΐο 1, τις. ἀρτ 
! . Ν 

Ἧ. δὲ 12. ἄρτου ῬΠΙΐο ]. ς. χαὶ! ὕδωρ] και οἱνον τό. κᾳ εν κᾶν 

ἔγρουψεν] - Λήογμε: 51αν. Οἷἶτος. -Ἐ ἰάσι 5[8ν ἡ, 1φἀ υπο]5 ἱποϊ ἴιγη, 

Μοίαᾳ. ἐπὶ] τασῦσο δου πα ΤΏΔΠῺ ἐνὶ, 131. ἐπὶ τῶν πλ. τὰ 

ῥήμ. ταυτα] καὶ ταυτα 72, ς. Δυρ. ΑγΑΌ. 1. 2. 3. ΑΥΠι. 1. 411|4116 

Απη. Εά, τὰ ρημ. ἐπὶ τῶν πλ. 1, ξς. τὰ ρημ. ταυτῷ ἐπι τῶν π) 

ΠΠ, 120. Οοπνὶ. γγ. ΑἹ. 1. ς. ἐπὶ των ὧλ. τὰ ρημ. ταυτῆς 1. τό, 

111. νά τ, ΡΓαο Πα τς δυο ἀποὶβ πο ΤὈτη ΑΙεχ. ὠμας ἑαδμΐα: 

Αταῦ. 3. ἦς δέκα λόγ.] του ες ἐκ: λ. (Π.) ζ9. Ἅεεεηι ὑεῖ ἦο- 

" Ἀττα. τὸ ἀἸΠ|στ6. Ατιη. ΕἘά., εἶ ἐἰεσεμὶ νεγώα (σφοῖσ. 

ΧΧΙΧ,. ὩὩς δὲ κατέξαινε] ἡνίκα δὲ χατέξη ΟΠ τυ. χ, 4832. ὡς δὲ 

χτέξη Ογτ. ΑΙ. ἱ, ρατῖε “εουπάα, 2340. καταξαίνων δὲ αὐτὸς Επΐ. ἱ, 

αν ΑΥΝ, τ. ας. Αὐην. Βα. Μίωυσ. ἐκ του ὑρ.] 

ΓΣΑΎΧΙ, Χ, τὰς τὸς 18. χῷ, 4ζ) 20.) 30. 32.,.ζ5. (ἢ, ς4) τ6, 7 ἷ-. ἈΞ ἊΩ, 

δ., γᾺ., 5», 707}}.78.κ,.82: 82. 8ὲ, 8.ζ(, 1οῦ, 1οϑ, στϑ. 1.2.8, ἴζο; 170, 

5.1.) 132. ΟὈἈΟὮΡΙ Αἴά, ΠἸχρῖ; ΒΕ ΝΣ, ΡΟ. ϑ[αν, ΑΒ. 1, ὦ; 
“. " ε] ιἿ “2 » 

ἀεοῖσ, Ατπι. 1. δἰησυθ. Απηῃ, Εά, Μῶωνσ. απὸ τὰ ὁρ. Σινα ΑΙ. 

αἰ αι6. Ατπὶ. Ἑάὰ. ' 

Καὶ ἐχάλεσεν αὐτὸς Μωυσῆς, χαὶ ἐπεςράφησαν “ρὸς αὐτὸν 
3 ΙΝ Ν 7 εν» [ω ρϑ 4 » ΄ Σ. ὦ ρ. 

Ααρὼν χαὶ πάν]ες οἱ ἄρχον)ες τῆς συναγωγῆς, χαὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωυσῆς. Καὶ μέϊὰ ταῦτα 

ἐκ τῷ ὄρ. Μωνσ. Ἑυΐ, ]. ς. καὶ] 

, ΟΡ ]. ς. αἱ δυ0} «αἱ Χ. δ δυο γ4, γ6, τού, 134. ιδὰ 
ἰδ 30. ἰδ αἱ ταηῖπτη 1Π|, 1], 14. τό, 18, 2 ς») 29, 32) ζ2. ζΆ, 

ζ 7) 95) γ8, 8ς, 1295 120, 121. ΑΙΑ. Π|ρ, αι. Νὶς. δου ὧν δνο 

53) ὅ4, 71, 84. 158. (ορῖ. δΒιαθεῖ αἱ δύο, {εἀ ἴῃ οδαγαέζ. τηϊπογὸ 

Μωυσ. ἀπὸ τῷ ὅρ. Ογγ. Δ]. 1. ς. 

ΑἸεχ. πλάχες}] -Ἐ τὺς διαϑηκης γ2. Αιπτπεηὶ Οοάά. αἰϊφιΐ. Ατη. 
ἙἘάὰ. 11: εἰάσπὶ {00 Χ ἴῃ ομαιδέϊ. πιίθοσες Αἰθχ. Ὁ δαάοιῃ τὼ δὶ 

ΑΥ̓Π.. 1. ἐπὶ τῶν χεῖρ. Μωυσ")] ἐν ταῖς χερσὶν αὐτὰ ΟἸτγΐ, ]. ς. 

Μωυση--Μωνσῆς 44] α Ροϊεπ). εἴ 46 5 ἰηϊει)ασεηῖ 72. χα- 
ταῦ. δὲ αὐτοῦ ἐκ τῷ ὅρ.] α αὐτοῦ 14) τύ, 2ς, 32) ς9,) 73» 77, 78» 8ς, 
130, 121. κ᾽ ΟΠΊπΐα ΟἸιγνί, 1. ς. εἰ ἀσξεομάονις ἐ]ο δε. Οεοτρ. 

Ἔ ἡ ας Αττὰ. τ. αἰΐφις Ασπὶ. Ἑά. "ἐκ 2] ἀποῦϊἹὶ, Χ, 14, 

τό, 18, 29) 22) ζ2,) ς.9. ζ0) 64, 73. 74: 7557 77» η8, 84, ὃς, τού, 128, 

110, 1319 134. Αἰά. ΑΙενχ. 1ἱρῆ, Οδι. ΝΊς, Οευγρ. Μήίωυσης Ὁ] 

χαι Μ. Χ, τΆ, τό, 18, 10, 25) 295) 52) ς3) 54) τύ, ς7, 71) 74» 75» 
γ6, γ8, τού, 1τοϑ, 118, 128, 1299) 130, 131) 134. (ὐοῃγρί. ΑΙά. ΑἸεκ. 

Τρ, οι. Νῖς. Οἠξ. ἵν, 447. δϊιδν. Μοί,. Μωυσ. οὐκ ἤδ.} ἐκ 
ἢδ. Μ. Οἰυγῖ. Ι. ς. δεδύξ.) εονοπαίπς ἔαὶν ρἰοεα Αταῦ. 2. ἡ 

ὄψ. τοῦ χρ.} η ον. του χρωτὸς Ν]], Χ, 14,).1ς) τό, το, 2 :ς, 29, 32, 

53, ζ4ν ξς) ς7. 58, 64, 71, 73» 745 73. 706) 779 78) 83, 8.) ὃς, τού, 
1οϑ, 118, 128, 1205) 130, 131) 134. (οιηρί. Αἰά. Αἴεχ. 1ιὶρῖ, ας. 

Νῖὶς. Οὔρ. ]. ς. ΟἸγγί. 1. ς. Ευϊ, 1. ς. Ογτ. ΑἹ. 1. ς. 

ϑιαν. Οἴἶτοσ. λα τῷ χρώμ. ς3. κ Οπιηΐᾶ 18. εοίον" ἴδυτ1ΠῚ, οἸΠΠὶ 
διτίσυϊο, ΑΥΔΡ. τ. 2. 3. Οδογσ. τοὺ τροσώπ.----τοῦ πρροσώπ. ἰὰ 
(ΟπΊ. 30] κα αἰϊεσυῖγα εἴ 455 [ἷ5 ἱηϊουίδοεης Ο γυΐ, ]. ς. τοῦ 
τροσώπ΄.} τὸ τροσωπὸν 18. κα ς3. ἐν τῷ λαλ.] καὶ ἐν τω λαλ. 
18. λαλ. αὐτ.}] αὐτ. λαλ. Εἰ, ]. ς. 

οὐ: ἐαγπὲι 

2ι,.. γ᾽. “Ὁ 

αὐτὸν αὐτῷ αὐτω 

ἄντὸον 14. κ ἃὐυτὸν 9. Μέδων ἐμπὶ ἐΠἶο Οορῖ. εαπρ ἐσ τληταπι 
ϑίαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΧ, εἶδεν] οἱδὲν γς. πρεσδύτ. Ἶσρ.} υἱοι ἴσο. ΝἾἿΙ, Χ, τα, 

τό, 18, 19.) 2ζ59 29) 30, 32, 52, ζ4,) 57) 48. ζ9, 71) 72, 73) 74) ὅξ, 

6, θ4, ὃς, τού, τοϑ, 118. 128, 130, 131) 124. (ὐομηῃ!. ἈΑΙ]ά,. ΑΙεχ. 

(αἵ. Νῖς. Οὐσ. ἵν, 447. ΑγΑΌ. 1. 2. δίαν. Αγπι. 1. εἰαιθ. Ἄγῃι. 

Ἐά. εἴ ἧς ἴῃ ἴοχῖι, θά ἴῃ ΠΊΔΥΟΊΠΕ ποεσύτεροι, Πρ. κὰκ Ἰσραὴλ 

ςς. τρεσξύτ. τῶν υἱῶν ἸΙσρχὴλ Ευΐ. ᾿, 93. 7),αεἰϑως Οεοτς. 

ἰ ἦν δεὸδ.} ἰεπα εγαξ ᾿ ἴον οϑΩ͂: ἴα {π| ἰπάογε ΑΥΔῸ 2 ΕΥΩ͂ 

ἐπ] σἱογίβεαία δῖΆαν. ΟΥῸ ἢ ὄψ. τὸ Χρ.] κα Ἀσαῦ: 3. ΤῈ 

Χ μᾶτ ] τοὶ χρώωτος Υ]], Χ, τό, τι, 55), 20, 2, ἃ; 53.) δ.) ζύ, 

ς70 58) 59, 64. 715) 735) 74. 755 70) 775 785» 83.» 84) τού, 158, 1530, 
130, 131 134. (οπρὶ. Αἰά. Αἰεχ. Τῶρί. (αἵ. Νις, Οὔ. ἱ, ς. Ἐύ. 

Ι. ς. ὕγτ. ΑΙ. 1, μαῖα ἰφοιηάα, 340. εαγηἶς ΟὰΠῚ ἀτσοΐο, ὅυγ. δίαν. 

ἀπο. τοὺ προσωπ Ια τὸν ὕδείξε: ΑΡΑθν. 3; ἐφοξήϑησ.} 

φοξησ Ὡς ἐν ΒΚ. ἐγίίσαι προσ σαι 42 αὐτῷ] 

γυο Ὁ 3. κὸ αὐ "ΐος (ἢ ς) δῖαν. Μοίᾳ 

ΧΧΧΙ. Και ἐχάλεσεν αὐτ. Δ.}] εκαλ. δὲ αυτ. Μ. ς8. χαὶ εκαλ. 

Αἴ. αὖτ. 14) 16, 2 ζ9 ς7,.)}, 78, ὃς. (αῖ. Νίς. χαὶ ἐλάλησε Μ. προς 

ὰ [2] δι ἐλάλησε Μ. αἱ ς, εὐσὸ εἐλαλήσε νἹάεςαγ ΟΟΥΓΙ 

Π} λεσ ᾽ δ χί 4] κα αἰτογαῖσαπι οἱ 4115 ᾿ς 

1ηϊογαοεηΐ (ὡἑἢγν!. χ, 482. χαι ἐπ ραφ.] και ἀπεςραῷ. 32. ΑἸά, 

πεςρχῷ. ΟΕ " ὃ Ϊ εἰ γε, { ί κω κι παν- 

Τες Οἱ ἀρχ.] ᾿ οἱ Κρχ. δος: Α παντες λγαῦ. 1. οἱ Χ΄. τῆς συν- 

αΎ.} τῆς συναΎ. οἱ ἀδχ. 130. αὐτοῖς Μ.]} τρος ὁ ς Μ. 

(ὑγτ, ΑἹ. 1, Ραιῖα Ἱεου πηι δ "" ἍΜ ὦ ΤῊ ἐὺ χ, 14. τῦ9 ἐ 

10, 23) 20, 309) 229 ζ2) ζ3,) 5.4) τ, 57, ς Ὁ, ζ0» 04.) 729 737) 74.) 75» 

"6, γ8, 84, ὃς, τοῦ, 1τοβ. Σ 128, 110.) 1121, 1324. ΑΙά, Γλρί. (ὑδῖ. 

Νδ οἷαν, Ομἱγ ΛΠ λ ἱ 

ΧΧΧΙΥ, 



Ε Ο ἴῃ 

ΚΕΦ. ΧΧΧΙΝ. 
ρὸ Ἄ. ’ ς εΝ 93 ΄ .. » ΄ ᾽ Γ ΄ . 9 ᾽ 

προσῆλθον ρος αὐτὸν πάντες οἱ υἱοί Ισρχηλ' χαὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς πσαντὰ, ὁσᾶ ἐγετείλατο 
Ἂ, 3 

΄ ΄ ςοΨ, , ν. ρο »», ᾽ 

Κυριος ρος αὐτὸν ἐν τῷ ρει Σινα. 

Δ Ο6Ο Σ. 

Καὶ ἐπειδὴ χατέπαυσε λαλὼν “πρὸς αὐτὰς, ἐπέϑηχεν ἐπὶ 

τὸ πρόσωπον αὐτῇ χάλυμμα. Ἡνίχα δ᾽ ἂν εἰσεπορεύετο Μωυσῆς ἔναντι Κυρίου λαλεῖν αὐτῷ, 
φ Ν ΄ [4 ἰφω ϑ ΞΖ ττΝ ϑ ἃ, ΡῚ 7 ἷ ρΦ ρῸ ςξφ ρὸ δὴ " 

“σΠεριήρειτο τὸ χαλυμμὰ εὡς τ ἐχπορεύεσϑαι" χαι ἐξελὼν ελαλει “σασι τοῖς υἱοῖς Ισραὴλ 
[24 3 (λ 95 ν.0 Κύ 

σὰ ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριος. Καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὸ πρόσωπον Μωυσέως, ὅτι δεδόξας αι" 

χαὶ ππεριέϑηχε Μωυσῆς χάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ, ἕως ἂν εἰσέλθη συλλαλεῖν αὐτῷ. 

ΚΑΙ συνήσϑροισε Μωυσῆς πτιᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ἰσραὴλ, χαὶ εἶπεν, ὅτοι οἱ λόγοι, ὃς εἶπε 

Κύριος ποιῆσαι αὐτάς. ὋΣ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑδδόμη κατάπαυσις' ἅγια 
΄ » » ΄ γ᾿ ε ρο Ἁ»»Ἤ » » . 4 

σάδξατα" ἀνάπαυσις Κυρίῳ: ππᾶς ὁ ποιῶν ἔργον ἐν αὐτῆ, τελευτάτω. 
πάσῃ χατοιχίᾳ ὑμῶν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαδξάτων: ἐγὼ Κύριος. 

᾽ ΄'' ἰωἡ 3 

Ου χαύυσετε σὺρ ἐν 

Καὶ εἶπε Μωυσῆς πρὸς πᾶσαν 

συναγωγὴν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, λέγων, τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ συνέταξε Κύριος, λέγων, Λάξετε σαρ᾽ ὑμῶν 

αὐτῶν ἀφαίρεμα Κυρίῳ: πᾶς ὁ καταδεχόμενος τῇ χαρδίᾳ, 

ΧΧΧΙΙ. τροσηλϑὸον τρρὸς} α προσηλϑὸον (ῆς, τεζιγίι5. εὐ επι 
(γϊϊλθα: ΠΡῸΣ μεγετὶξ Ἄσττογεπὶ) 19, 118. τρὺς αὐτ. κ.] π. προς 
αυτ. 72. κα πρὸς αὐτ. Οεοτγ. τᾶντις} αὶ 29, 130. ο,} α 2ζ. 

υἱο}} πρισζντεροι 111. υἱοὶ ἰπ ςμαγδέξ. πιΐμοτς Αἰεχ. Ἰσραὴλ] α ἴῃ 
ἰεχίυ, (οἡ παῦεῖ πιᾶγξο, ἰῃςετυπι ἀπ ρυπια πλᾶπι,, ζ0. αὐτοῖς] 
Ἔ λέγων Ογτγτ. ΑἹ. ἱ, μᾶαπε {εουπάλ, 340. ἐνέτειλ. 25] ἐλαλητε 
ΧΙ, Χ, 14) τς, τό, 18, 19» 29) 20) 30, 32) (2) (1. ζῴ ἐς, (6, ςβ, 

0. 04. 71, 72, 73ν 74.) 75. 70, 77. 78ν 83, 8.9. 8ς, 1ού, τοϑ, 118, 
128, 129, 130, 131, 134. (ὐοπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. ρ΄ (τ. Νὶς. Ογν. 

ΑἹ. 1. ς. ἕορμι. Ατὰδ. 1. 2. δίαν. Αγ. 1. αἷΐᾳφις. πῃ. Ἑά. 

Κρ. τρ. αὐτ.) πρ. αὖτ. Κυρ. 18. Ογτε. ΑἸ. 1. ον κα πρ. αὐτ. Οδογε. 
Σινα) τω Σιναὶ 725) )ζ. τῶ Σινᾶ ΠΊΆΓΡΟ ὃς. ΠΙΩΓΡΟ τῶ ΡῥΓΪΠΊΆ ΠΊΔΠΙ 
ι 30. 

ΧΧΧΙΙΠΙ. Καὶ ἐπειδὴ] α ὁ. κα χαὶ 72. ἐπειδὴ δὲ 11. 5[λν. 
Οἰἴγοσ. χαι ἐπεὶ ΧἼ], Χ, 18, 2ς, 30, 53» ζ4. ς7ν ζ9) 4, 71» 73» 

74.0.78. 76, 78, 84, ὃς, τού, 128, 110, 134. (ομ]. ρί. (αἴ, ΝΙς. 

χαὶ ἐγίνετο ὁτὲ 14.) 16, 77, 131. ὧ φιμπι Ατπν. τ. αἰΐαυς. Αγηι. 

Εἰ. κατέπαυσε) ἐπιχατιπαυσε 29. τ δίωσης 8. - Μων- 
σύς ΑἸεχ. λαλῶν] λαλεῖν ς3. (γι. ΑἹ. ἷν ρμαπς “ξουπάλ, 140. 

Ὑ ἠμπς Ἄτην. τ. αἰμηῖθ. Απῃ. Βα, σρ. αὐτοὺς) «ἡ ἐδίανι δῖαν. 

Οἴτορ. ἐπέϑηχ.) εϑαχ. 1.4). 109 2ζ. 32, 52.) ζ4) ς7ν 73») 77) 78» 
ὃς, 130, 131. (δι. Νὶς. Απῃ. 1. αἰϊίϊᾳυς. Ἄττῃ. ΕἘάῸ. δ μροῤνι 

Οὐογν. τὸ τρόσωπ.] α τὸ τό, 18, 131. ΑἸά. 
ΧΧΧΙΝ. Ἡνικὰ δ᾽ ἄν) πνικα δὲ 14. τό, 19. 108. εἰ ΦΜΝ ΜΙ 

Ονοῖν. πῃ. ᾿. φαυμ τληῖϊυπὶ Αππηεηὶ (ἰοά, αἷϊ!. Απῃ. Εά. 

εἰσιπ. Μ. ἕν. Κυρ.} ἐπέγριψε πρὸς Κύριον Μωσῆς Οἷς. ᾿ϊϊ, τς 4. 

Οοηΐετ ἰϊ. Οογηιμ. ᾿ς 16. λεἰσιπορεύετο)} ἐπορεένετο ς 3. ἐνχυ]:} 
ἐναντίον 1 ξ, 18. λαλεῖν αὐτῷ} λαλὼν αὐτω 30, ςς. , Οὐκ... ς. 
τεεοιηρῶτο τὸ καλ.} περὶηριτὸ καλ. (Πς) )ς. περιηρει τὸ καλ. τς, 
5, 82. (γγ. ΑἹ. ἱ, ραπε Ἰσουπάλ, 340, πα αἰοὶ υἱ Ν΄ῖ. τὸ χαλ.) 
ἦος τείκπε ΑτΓαῦ. 1. τοῦ) “111. τοῦ ἴῃ οἰαγαῶ.. πιμοες ΑἸεχ. 

ἐχπορεύισϑ.} εἰσπορινεσϑ. 75. ἐξελδειν ἀντὸν ς8, 72. τᾶσι 

τοῖς υἱοῖς} α σᾶσι ς3, ς8. Αταῦ. 3. κα τοῖς 1. ὁσα) παντὰ 

ἐσὰ 74.) 7Ὁν 84. τοό, 134. (ορῖ. Αταῦ. ι. 2.3. ἡ μπε Αγσηὶ. ᾿.ἄ 

αἰαις. πη. Εα. ἐνετ. αὐτῷ} αἀντω ἐνετ. ς8, 72. κα αὐτῷ 
Οὐεοτζ. Κύριος] ο Κυρ. 84. γτ, Α].]. ς. -Ἐ κἄα (χεκαλυμ- 

μένα) Αχαρ. :. 2. 
ΧΧΧΝ, εἶδον} ἰδὸν 11, 29, ς ς, 1290. Οοην. ΑἸεχ. Ἰσρανλ] 

{υμγυίςηρι. 59. κα 7ζ- Μωυσέως) Μωυση Ν]], Χ, 14, τς, 10, 

18, 10,25» 32) 52) 54. 55, ς7, 69, ὅψ 73, 749 76) 77. 78, 84) τού, 
χ18, 128, 1297) 131, 134. (οπρὶ. Αἰεχ. ρ΄. (δι. Νίςο. Μωση 

11, ς8, 72, 75. αὐτοῦ Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπε ἐεουημάλ, 340. ὅτι δεὸ.} 

α 75- Ὕ η οᾧις τοῦ τροσωποὺ αὐτοῦ 14, τό, 2ς,) 54. ς7» 73ν 77» 
ὃς, 130, 131. (ἷ. Νίς. Ἐη οΨ. τοῦ τροσωπου 2. -Ἐ ἡ οΨ. τὰ 
χρώματος ἀντου 72. Ἔ τὸ πρόσωπον λίωνση 53», (6. 1 υω καὶ 

«οἷον, γαςἰεὶ ες Αια. τ. ἢ οάσπὶ πε ἤρπο Αγαὺ. 1. 2. Ατπηεηὶ 

(οὐΐ. «αἰϊ. Αγ. Ἐὰ. οδωώκὅἥσανε (ρίςπώοτε Αταῦ. 3. καὶ σι- 

ρι69.1 α εὐπὶ 44. 72. Μίωυστς) α Οεοτς. καλυμμα] κα- 
ταχάλυμμα 105) 82) τοϑ, 118. ρῥγωιηι τὸ ΠῚ, Χ, 14, τό, τ8, 

43) 20, 30, 32) 53) 64»,|, ςὖ, 64, 71) 73» 74» 75» 70), 77.578) 82) 84, 
θ᾽ τού, 130, 131, 134. Αἰεχ. 1ἱρῖ. (τ. Νὶς. Αγδδ. 3. ἐπὶ 

, τὸ τρίσωπ.}] αὶ 53. λ τὸ τό, 10, 2ς) 71», 76, τού, το. ἑαντε]) 
ἄντου τξ, 20, 74. 749 108, 134. Ποτρί. Αἰεχ. ΑἸά. Οεογρ. εἰσ- 

ἐλϑη} εἰσελϑὲν τοό. εἰσελϑοι χό. συλλαλεῖ») λαλεῖν (οπιρὶ, 

49 

ἰ,, 4 Ν 3 Ὺς ΄ »’᾿ 

ιϑιίσδσι τὰς ἀπαρχας πυρ, χρυσίον, 

σνυλλαλησαι 10, ς}, (6. πιᾶγρο λάλησαι 8ςζ. εἰ ἔπ ΠΊΔΓΡΟ ΡΓΙΠΊΆ 

πιᾶηι 110. νοπυηῖ, φυλῇ ἤς ἴῃ ἄγσεοο διετίς, δῖαν. Οἴτορ. Αγηιθηὶ 
(οὐ. αἰϊᾳιῖ. Απτ. ΕΔ. πιαθεῖ πιᾶγρο ἢ. (πδπι εγᾶΐ οὐ ἐιπι 1 ἴεχ- 
ἴ0}) αυδῇ ἰπ Ογαοο Ἀιογὶς λαλῆσαι, Ασιῃ. 1. Ρυεπιτυηϊ ΡΟΙῸ εἰ Ατ- 
πιοηὶ (ἰ οὐ. αἰϊᾳιΐ!. Απὴ. Εὰ. ἰἸωῦεῖ συοαυς ὦ πιᾶγρο ΑΤηλ. 1- 

αὐτῷ} Δονείπο συῶν ατίουΐο (ομί. Αταρ. 3. 

Ι. συναγ.} τὴν συναγ. Αἰεχ. νυἱῶν] α ςς-.- εἶπεν) -“ τρος 
αὐτοὺς ΝΠ], Χ, 14. τς, 16, 18, 19, 25, 29, 10, 329 52, 53) 54. ζό, 

ς 7. ζον ὅθ, 719) 729) 73ν 744 73. 76, 77. 78, 8.4. 8ς, τού, ιοϑ, 118,᾿ 
128, 1209, 130, 1319 114. Οὐοπρρὶ. ΑΙά, Αἴεχ. 1ρή. (δι. Νὶς. 
Αταῦ. 1.2. 3. δίλν. -ἐ ἡ Οορι. Οοοῦς. Αὔπὶ. 1. αἰΐφυς. Ασπὶ. 

ΕΜ. . ποιῆσαι) ποιεῖν 19, ς8, 72, 108, 118. 
11. ποιήσ. ἔργα ) ποι. τα ἐργὰ ζ9. σρέγατε δῖαν. Οἰἶτοξ. γαείω 

ορα: Ἄττῃ. τ. αἰϊΐφυς. Απῃ. 4. Μμειονρ οραα ΑΙαῦ. τ.2. τῇ δὲ ἡμ. 
τῇ ἰ6δ.} τῇ δὲ ἡμ. ἐδ. 11ρ΄, . δὲ Απῃ.. τ. αἰΐΐφις. Αγαν. ἘΔ. ἐἱ ἐπ 

ϊε ̓ ρείμια δϑίλν. Οἷἶτοζ. καταάπανσις) καταπανσεις Χ, τς, 16, 18, 

2ξ, 20, 52) ς4,) ξ5, τύ, ς7, 9, 64. 71» 72) 73ν 74.0 75» 76) 78, 8.4, 
8ς, τού, 128, 131, 134. ΑἸά, 106. (λει. ΝΊς. ϑἷαν. Οἰἶγορ. Απῃ. 1. 
αἰίαις. πῃ. Ἐά. αναπαυση 32. δῖλν. Μοίᾳ. ἅγια σαξξ.] 
αγιὸν σαξθατα ([-ς) 1], τς. αγιον σαφδατον ὟἼ], Χ, 14, τό, 18, 

19) 257) 20. 30) 52. 54» ὅν 57. 48, 59) 04. 71, 725) 73» 779 78) 82), 
ὃς, 1οϑ, 118, 128, 129, 130, 131. (ὑοπρὶ. Αἰεχ. 10. δι. Νὶς. 
“αϑόσικνι, (απὅα ἃς. Αυὐς. 4, (απῆκνε αῤδαίμε (ορῖ. ΛιῤΥκσιμπε 

απέννα οὐ Αττῃ. ι. αἰϊΐαυς. Αστῃ. Εα. μαπἥων οἱ ἀος (αῤῥαίκιε 

Οεογς: ἄἀναπ.} κα 72. καταπαυσεις (ῇς, Ἰεξ. καταπαυσις) 
γι. Κυρίῳ] Κυρίου 14, 16, 2ζ, 52) 47. 73. 85, 131. τῶ ἈΚ, 

Ν]Ι, Χ, 18, 29, ς3, ςς» τό, ς9, 649 74, γ6, 8... τού, 118, 128, 129, 

134. Οοιηρὶ. ΑἸΙά. Αἰεχκ. 1ἱρῦ, αὶ 72. τὰς} εἰ οαπ, Ατᾶν. 
1. ἃ. ὁ τοοιὼν)] α ὁ ς3, ς6. ἔργ. ἐν αὐτῇ ἐργΎ. ἐν αυτω τς, 
49, 72. ἐν ἄντω ἐργΎ. 77. ἔν εαυτὴ ἐργ. (ἢς) 82. ἐν αὐτὴ εἐργ-. 

ΨΠ1, τῷ. τό, 2ς,), 32) ς3, ςξς, κςό, ς᾽. 04) 73» 78, 84. ὃς, τού, 128, 

130, 131) 114. Οοιρί. ΑΙεχ. (αϊ. Νὶς. τελευτ.} ἐπ γαππὶπε 
»ποΓί αν Οδοζρ. 

11. Οὐ] εἴ ποὴη Ασαῦ. 1.2. καύσει) κατακανσίϊε τ6. καὺ- 
σεται 2ζ9 735) τού, 129, 130. καύσεις 64. ἐμεεδὲί Αττὰ. 1. αἰϊΐᾳυε. 

Απῃ. Εά. πᾶσ. κατοικ.} τὸ. τὴ κατοιχ. 2 5) 84. 120. Βαΐ, ἱ, 403. 
ό͵. τηοικια τι6. ρ»πέῤω: ἀοικίεις ϑῖὶᾶν. τῇ ἡμ.} Ἔ τη εἐδδομη 

53. ἐν τη μ. Χ, 149 16, 18, 10, 2ς, 20..30, 32, 54) 47, 58, 49, 64, 
72, 74) 74. 78, 84, 8») τού, 118, 128, 129, 110, 131) 134. (ατρὶ. 

ΑΙ4. Αἰεχ. (δῖ. Νὶς. δίιαν. κοῦ. πῃ. 1. αδἰνψιιθ Ασῃ. Βέ. 
ἐϊεόμε (ορι. τῶν σαξᾷ.} του σαθξατου ξζ; ἐγὼ Κιύρ.] α 43) 

γ4. ΑΓγΔΌ. τ. 2. φμοπίαη ἐροὸ (μα Ἰοπέπμς ΟἜοΥρ. Ακ. 1. δέϊημς. 

Αγηι. Εα. 
ΙΝ. συναγ.] τὴν συναγ. 32. (Δῖ. Νίς.Ξὀ υἱῶν} α ςς. Παπιδίς., 

414) εἴ 4110]. λέγ. τ᾿ --λέγ. 25] α αἰϊογυῖγ. εἴ φυξ 118 ἰητεηδορηῖ 
7:1. λέγων 13] -Ἐ ἀκούσατε Τατραίς. ἷἱ. ς. 10 ποη ἢς 4}1δ]. εἰ 
ἀϊε! Οθοτς. Απῇ. τ. κα Ἀπηςηὶ (οαα. 41}. Απῃ. Ἐλ.. Κύρ.} 
ο Κυρ. ὃς. λέγ. 2] α 53. εἰ ἀκ Οφοῦρ. εἰ ἀϊείε Απτα. 1. 
αἰΐφιε. Απτῃ. Εα. 

ν΄. Λαξετι) λάξε Οοπιρί. -Ἐ νὼ Αγαῦ. 1.4. - 
1. 2. αὐτῶν) κα ς8. Απη. τ. αἰϊΐαιις. Αὐτὰ. ΕΔ. α απιδίς. ἱ, 
314. ἴοὰ ΠλΌεϊ 4110]. αὐτῶν ς9. ΑΙεχ. ἐρ 5ϊδν. Οἴἶγορ. 
--Κυρ. 2.1, αἰϊεπι, εἰ αυας 5 Ἰηϊεηάςεης ς 3. 

41, 

Κυρίῳ 15] τω 

ὑμῶν) αὶ Ἄγαῦ.. 

Κυρ. ν 

τ 

ϑο-. φιπιναος 

οἰ ΧΕ 7... 2 κεῖ 



μω Ε ἴχ 

Δ 

πᾶς σοφὸς τῇ χαρδίᾳ ἐν ὑμῖν, ἐλθὼν ἐργαζέσϑω πάντα ὅσα συνέταξε Κτρος 

Ὁ: Ὁ 
(' 

«πῇ ὁ 

ΚΕΦ. ΧΧΧν, 
Δ γἀρύριον, χαλκὸν,- Ὑάχινϑον, κ᾿ σορφύραν, χύχχιγον διπλδν διανενησμένον, χαὶ βύσσον, κεχλωσμέ-- 6 

Καὶ 

Τὴν σχη νὴ, 

ΔῈ τ᾽ Ἡχαὶ τὰ πιαραρύματα, χαὶ τὰ καταχαλύμμαϊα καὶ τὰ διατόγια, χαὶ τὰς μοχλδξ᾽. χαὶ τὸς ςὕλες, 

Καὶ τὴν χιξωτογ(τξ βαρτυρίδ χαὶ τὰς ἀναφορεῖς αὐτῆς, ἰχαὴ τὸ ἱλαςἠριονχαυτῆς, χαὶ τὸ κα]απέ- τι. 

τασμᾶ" Καὶ τὰ ἱςία τῆς αὐλῆς, χαὶ τὰς ςύλες αὐτῆς, Καὶ τῆς λίθες τς τῆς σμαρἄγδα' Καὶ τὸ τ2ι3.ς 

Ὑὸ Οοὐά. δἰϊᾳι. "Άπη. Ἐά. 

ΟΠ εἰ συξ 115 ἱηϊεγδοθηξ )ς. Αταῦ. 2. 

9 ιρεγλωνεγαίον ϑῖαν. Μοίῃ. 

Κυρ. 14) τό, 2.) 30, 32), 54) 58, 74, 73) 745» 755» 70» γ8, 84.) τού, 
130, 111, 124. ΟΔί. Νῖς. Ῥδγηδίς. ἱ, 31.4.9. 337. τὰς] -Ἐ ἐσίμαν 
Ασγλεηὶ Οοὐά, αἰἴφυϊ. Αγ. Ἐὰ. τ. ὁ καταδεχ,] αὐ ομιπὶ κομεὶρὶ- 
ἐπίς Αταῦὺ. 1. 2. ὃ καταδεχόύμ.} ο δεχομ. 32. φιὶ εοπείρίεῖ 
Ασηι. σ. εἴ αἸ11 Αὐπιεπ. τῇ καρδ.] ἐν τὴ κ΄ 1) .6. Αἰά, -Ἐ αν- 
τοῦ ς8, 72. ταῦ. 1. 2. δῖαν. Αγηπ1. 1. αἰϊΐχιθ Απῃ. Ἑά. οἷσεσι) 

μ᾿ ἀεροπαὲ ἈτΑῸ. 1.2. 4 ϑῖδν. Ὀϊγορ. Ἄεγαὶ δῖαν. Μοίᾳ. τὰς 

ἀπαρχ.] ἴῃ πυπηεῖο βηρυϊατῖ ταῦ. 1. 2. Απῃ. 1. αἰΐχυε. Αὐτη. Εά. 
νεγῦε, αιδῇ ἱπ Ογβεςο διετῖϊ τὸ ἀφαίρεμα, ϑϊαν. Οὗτος. Κυρίῳ 25] 
τῶ Κνρ. 18, τό, 74) γ7ζ.9 765 134. Ἰϑατηδίο. 1]. ἐς. α στη. 1- αρ- 

γὔῤ.} α 53. εἰ ανγεπίμηι Οορῖ. Ατδῦ. 1. 2. 3. δῖδν. Οἴτορ. Αστηξηὶ 

ρΡταπτος ας Αἴτη. 1. χαλκ.} εἰ «-: 

(ορῖ. ΑΥδῦ. 1. 2. 3. Απηεηὶ Οοάά. δἰ 140]. 
ΝΊ. Ὑγώκηϑ.1 εἰ ἀγαεϊκινναι (ορῖ. ΑΓΙΔΌ. 1. 2. 3. δῖαν. Οἴἶγορ. 

Οεοῖρ. Ατπῃ. σ᾿. εἰ 4}}} Αὐτηεηϊ. α Απῃ. Ἐά. “ππορφ.] εἰ ρετρε- 
γαπι (ορῖ. ΑΥδῦ. 1. 2. 3. δῖαν. Οἴἶζορ. σεοῦρ. πῃ. :. δἰ αυε. 
Αὐτὴ. Ἐά. κόχκιν. διπλ. διαν.} αὶ 53. κα διανενησμ. Ν]], ς8, 71, 
75. Οορλ κα διπλ. Αγαῦ. 3. ργαπιυηϊ καὶ το, ςό, 118. (ορί. 

Ἀγδῦ. 1. 2. 3. δίδν. Οὔἶτγορ. δοῦρ. Αὔτη. σ. δἰΐφυς. Αμῃ. Ἑά. 

διανενησμ.] ἐτίρ]ίοαιμιπε Αταῦ. 1. 2. κεκλῶσμ.} Ῥγαπητς κὰκ 
ἈΠ. :. καὶ τρίχ. αἰγ.} καὶ 134. 

ΨΙ1. Καὶ 11 , Οδοτς. γκαὶ δέσμ. τ᾿ ---καὶ δέρμ. 5] α δἴτεῦ- 
ἄσηπ]α] -- και εἐλαιον 

-Ἔ καὶ ἐλαιὸν χρίσεως καὶ το ϑυμιαμὰ 
“Ἔ ἐλάσαι, πἰῆ φυοά μαρεαηῖ τῆς χρισ. 

εἰς τὸ φως καὶ ἀρωματα 18. 

τῆς συνθέσεως 133. ΟεοΓρ. 

, 14» 16, 25) 32) 52) 545) 57) 737 759 77ν 789) 859) 131. (ὑαῖ, Νὶς, 1λ8- 

τηδίς. Ἷ, 314) 33). τ εδάεπι, πῆ φυοά κα τῆς συνϑὲσ. 120. -Ἐ καὶ 

ἑλαιον εἰς τὸ φως και ἀρωμαΐα καὶ ἐλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὸ ϑυμιαμὰ 
τῆς συνϑέσεως ςξ, 74) 76, 84) τού, 124. -ἢ εδάεπι, πἰῇ αιοΐ ἀρω- 
μᾶτα εἰς το ελ. εἴ εἰς τὸ ϑυμ. Παδεληῖ, 7γ29 128. ϑδυηῖ ΤΠεοάοιϊοηΐδ. 

Ἔ καὶ ἐλαιον εἰς τὴν φᾶυσιν, καὶ ϑυμιάμα εἰς τὸ ἐλαιον τῆς χρίσεως, 
χαὶ εἰς τὴν συνϑεσιν του ϑυμιαματος ς9. Οὐοπηρί. Αταδ. τ.2. -Ἐ εἃ- 
ἄδτὰ δι Χ ἴῃ Ἵσπιδσδές. τηῖηοσε Αἰοχ. -Ἐ εἰ οἰοερε ἐπ μηδ οιφι, οὐ ἐἦγ- 

"ἰαπια ἐπ οἷοο δ οπίσγ εἰ ἐπ εοπιροβιίίοπε ἰἠγγαίαπαίς δῖδλν. Μοίᾳ. 
ἑ δ οἴδωνε 1] ανεϊπαιοπὶ!, ἐε ἰἠγρείαπια μηδ ίοπλε, οἰ ἰγνείανεα ἐοραβοίῃ! ἰο- 

πὶς τι. τ. αἰϊϊᾳφιιθ. Απῃ. Ἐά. 
ΝΠ. Σαρδιου] Σαρδιους Χ, τό, 18, 45, 32) 8, τού, τοβ. 

Οὐρὶ. ΑἸά. δε. Νὶς. Ἐ δ μαρίαες οπγολίς Αττὰ. τ. Ἐχρεπιυῖ 
ἃ]1ο5 Ἱπιεγρχεῖεβ. καὶ λίϑ. 2] ὃς. α λίϑους Τλαπιαίο. ἱν 337), 
ἐεὰ μαδεῖ [0]. εἰς τὴν γλ.} ργαηαϊτπιπς καὶ 14) τό, 2 -ς» ς4) 57, 
7. Ῥδιταῖς. ]. ς. 1εὰ πο ρῥγφτηϊς 110]. εἰς τὴν ἔπωμ.} Ῥτδ- 
πύσυηῖ χαὶ 111. (αἵ. ΝΝΙο. ᾿λαπιαίς. ἱ, 314) δὰ ποη ρχϑυλτας 4}0], 
»μρενλενεγαϊὶς δἷδν. Οὔἴτορς. Ασπειὶ (οαά. αἰΐαυ!. Ασα. Ἐά. Λιβεν 

δ’ Μιρεγ πέτα Ατῆι. 1. χαὶ τὸν 

ὐδήρη}) καὶ εἰς τ. τ. Ψ]Ι, 14.) 16, 2) 329 54) 57») 59, 645 71») 74) 
γό, 77. 78, 84, 8ς) τού, 118, 128, 130, 121, 134. ΑΪεχ. (Αἴ. Νῖς. 

Τθαπιδίς. ἷ, 314, 337. καὶ εἰς τὸ λογεῖον (ΟΙΡ!. ΕΠ αἰϊογιηι [η- 
τεγργοΐ). α δίᾶν. Μοίᾳ. Ασηι. 1. 

ΙΧ. Τύδιπὶ οοπηπια αὶ 959. σηΦ.} ὁ σοφῷ. (οὶ. τῇ 
καρδίᾳ) ἐν ΤῊ κο 128. κα 7ζ. κα τῇ [αγηδίο. ἷ, 314) 1εἀ Βαδεῖ- ΑἸ]. 

ΤῊ διάνοια, Χ, 14, τό, 18, 19, 2 55 29) 30, 32) 52» 54) 575 64) 71) 73» 
74» 76, 779 84, ὃς.) τού, 118, 1320, 121) 124. Οὐρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

110ῖ. δῖαν. Οὗτος. Αὐδῦ. 1. 2. ὐσεοῦρ. Ἐ οἴω (ορι. "ἐν ὑμ.] 
αἷν2ς. κα ὑἰπιπιαιε Οοογρ. ἐργαζ.} -Ἐ ἐν υμιν τς. πάν- 
ταὶ «ἸΠ, τὰ. τό, ος, τς, ς4, τὺ, 5Ά. 55, 58, τ10. (δῖ. Νῖς. σσρε. 

φῷ 

ἤαθεῖ Ἰἢ ἐἤπαγαξε. γηϊποτο Αἰεχ. -Ἐ ρεγα ἈΓγδΌ. 3. ὁσα] καϑα 

Σὰ, 16, 25,32. ζ2,. (2) ᾿ς 7». 73, 7.,γχ 73, 110. (δῖ. Νὶς. Κυρ.] 

Ῥγϑι τς ἀγσυϊ πὶ ΟΘοῦς. 
.ἣ : δ  Ψ ἢ 

Χ. Τὴν σχην.} ἐν τῇ σκηνή 53. 1αδενηαςμὶ ἈταῸ, 4. και τ] 

Οομπρὶ τὰ παραρ.} κα τὸ τᾶ. τό, γϑ8, 111. ἡεχίπγιδο οὐ αηπεη- Α Ρι. β ϑ. ". ἢ 44 4 79) Δ ὦ δ' ἐς ΟΥ̓ΠΩΊΠΕΝ 

ἔτ ΟΥΤ. ἹΈΧΗΙΓΩΡ ΟΥ̓ απ ἈΤτΑΌ. 1.2. νεία Αταῦ. 32.  αυ- 

τῆς .θ, 72. ὅγῖ. Ατγαῦ. 1. 2.3. Απτ. 1. δἰϊΐφυς. Ασπι. Ἐὼ. καὶ 
Ἂ . »- 

τὰ καταχὰλ.} 8, 7γ2. 1λρί, α ἴῃ τεχῖυ, (εὰ Παθδῖ ΤηΆγρο καὶ τὰ 

τα ἴθ, 19. 299 32) 

χάλυμματα, Χ. καὶ τὰ καλνμμ. ἴῃ ἴεχῖι ΜΠ], τς, τό, 19,2 ς, 29, 

30, 325) 52) 53) 54) 575 595 04; 715) 73» 745 7.5 70») 77. 845» 108, 128, 
121) 131)7)1234. ΑΙά, (δι. Νὶς. [ποουῖὰβ μὰ (αἴ, Ν ς. 9. 937. ἄς ἰη 

οπιαγαόξ. τπίπογε Αἰεχ. καὶ τὰ λυμμαῖα (ἔς) ςς. καὶ τὰ γλυμμαΐα 

(ῆς) 111. εἴ φείαγμοη Ατὐπὶ. 1. τ ἀντῆς ς8. ϑγῖ. Ατγδὺ. 1. 2. 2. 

ἝΩ αὶ ἡ ίμς. σὰ. τ. τὰ θιχτύνιχ} -Ἑ αὐτῆς γχ. ΑΥΔΡ. 1. 

5.3. ἈΑγσπιεοὶ (οάά. αἰΐφυϊ. Ατιη. Ἐά. ἐχρυτιπλὶ ἰὼ ΔΌτηδγο Πησυ τὶ, 

εἰ - ἰρ χα ἰδῶ, Αττα, αν. Δέρπα ρηοβαπηα ( ορῖ. 

γιδας αὐτῆς 72. ᾿ΓΒοοάσοκίοηϊβ εἰ. -Ἐ καὶ τοὺς τιασσάλες {00 Χ ἴῃ 

σμαγδόξ, τηΐποσο Αἰοχ. μοχλοὺς] ςύλους (οπρὶ. -Ἑ αὐτῆς 72. 

Αταῦ. 1. 2. 3. Αὐπηεηὶ (οἰά. αἰϊᾳφιϊ. Απῃ. ΕἘά4, - Ρ αὶ ἡδὰς 

Αγηι. 1. ςύλονς] μοχλοὺς (οπηρὶ. - αὐτῆς 72. Ατδῦ. τ΄ 

ἈΑσιλεηὶ Ο(οάά. αἰϊψι!. Ατη. ἘΔ. -Ἐ 1 καὶ ἡμμς Αττη. 1. "ὦ χαι 

τᾶς βασεις ξ8. -ἰ εαάεπὶ 10 Χ ἴῃ οπαγδέξ. ταίποτε Αἰαχ. -Ἐ καὶ 

τας βασεις αυτῆς 72. ΑἸ. 1. 2... -Ἔ καὶ τὰς πασσάλους καὶ τὰς 

βάσεις Οοπρι. 
ΧΙ. Καὶ 15] α Οοπρὶ. τὴν κιξ.} “νορ αίογίμηι Ατδὸ. 2. 

ΤΕ μαρτ.] α 58. (οπιρί. ΑΙὉ. 3. μαρτυριου---καὶ τὸ καταπ.] 

ἰηΐοῦ δες ᾿ηζεγοοάϊς ἰάουπα νᾶουὰ ΑΥΓΔΌ. 1. 2. 

να Αἰτεσυῖγ, εἴ αι 115 ἱπτεγαοεης δου. αὐτ. τ᾿ τ-αὐτ. ἴπ ςοΠΊ. 
13] α ἰτογυῖγ. οἴ χυδὲ 118 ἰητοτασεης 54. λ δβάεπι, οἱ νἹάεῖυγ, 133. 

α ἐλήοπι ἴῃ ἴαχῖι, {εὰ Παῦεῖ τηᾶγρὸ διυταυα πηᾶηι ἰίσεῖ δὰ Ρ Δ, 

ΝΠ. αὐτῆς 19] αὐτῶν (ἢς) τοό. κα εἰς Αντὴ. ᾿- 

τῆς 2] α ςς. ΟομρΙ. Ασππεὶ Οοάά. εἰφυϊ. Ατηιν. Ἐά. 
Αγ. Εά. τὸ καταπέτ.) -Ἐ αντῆς ς1. 

Αἰαυ!. Ασπι. Εὰ. 

ΧΙ]. ὝὌῬυιπι σοπηπιᾶ α ἢὶς, ς8, 72. ἈΠῸ 1.2. υποὶς ἱποὶυαϊς 
ΑἸδχ. καὶ 19} Α Οεοτς. ΡΓδΣ ΠΊΕ καὶ τὴν τράπεζαν, χαὶ τοὺς 

ἀναφορεῖς αὐτῆς, καὶ παᾶντα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ τὰς ἄρτους τῆς ΚΟ τα 

ϑέσεως, καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸς, καὶ πᾶντα τὰ σχεύη αὐτῆς, καὶ 

τὰς λύχνους αὐτῆς, καὶ τὸ ἔλαιον τῷ φωτὸς, καὶ τὸ ϑυσιαςήριον τὸ 5 ϑυ- 

μιάμαῖος, καὶ τὰς ἀναφορεῖς, αὐτὰ, καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως, χαὶ ϑυ- 

μίαμα τῆς συνθέσεως, καὶ τὸ ἐπίσπαςρον τῆς ϑύρας τὴς σκηνῆς, καὶ τὸ 
ϑυσιαρήριον τὰ ὁλοκαυτώματος, καὶ τὴν ἐσχάραν ς αὐτὰ τὴν χαλκῆν, 

“---«--ς- - - 

Ἔ χαι τὰς σα- 

᾽ ο ᾽ 
αὐτ. τ΄ ππαῦτ. 25] 

αὐ- 

» εἰς 

τσεϊανπα Δτνγθθπὶ (οαά, 

“καὶ τὲς ἀναφορεῖς αὐτὲ, καὶ τᾶντα τὰ σκεύη αὐτῇ, καὶ τὸν λ συτῆρα, 

καὶ τὴν βάσιν αὐτὰ : Οοπλρὶϊ. αὐτῆς] τ καὶ τὰς βάσεις αὐτης, 

,χαὶ τὸ ἐπίσπαξρον τῆς ϑύρας τῆς αὐλῆς, καὶ τὰς τχσσάλους τῆς στη- 

γῆς, καὶ τὰς -“σασσάλους τῆς αὐλῆς, καὶ τὰ σχοινία αὐτῶν (πρὶ. 

ΧΙΠ. Τοῖιπιὶ σοπιπιὰ αὶ Οομηρ]. υμἱςἷβ ἱποίμάϊς Αἰεχ. τὰς 25] 

3), ςζ) 7ς, 84.) 1οό6. (δῖ. Νίο. Αγαῦ. τ. 2. (- 

ἴάασηο Ἴσοηΐοάδεγιπς Ἑάϊῖογε5. Ν δίϊσδῃ!. τῆς σμαρ.} α τῆς ςβ, 71. 
-Ἔ και τὴν τραπεζαν καὶ παντὰ τὰ σχεῦν αὐτῆς, Χχαὶ τὸ ἐλᾶ!ον τοῦ 

χρισμάατος Χ, 14.) τό, 18, 25, 29, 52, 5.09 57. 73» 74) 77, 78, τού, 
128, 130, 133. 134. (δῖ. Νίς, -Ἐ εδάετῃ, πη φιοά {πρεῦ χρισμα- 

τος {υργαίοτίρε. ὅτ φωτος ῥυΠη8 ΤΠΔΤΑ) 131. - χαὶ τὴν τραπεζαν 
και παντὰ τὰ σχενὴ αὐτῆς, καὶ τὴν λυχνίᾶν τοῦ φωτὸς, και σαντα τὰ 

αχευη αὐτῆς, καὶ τὸ ἐλαιον του χρισματος 11, ὃς. Αταῦ. 3. πιλγσο 

τῆς ολοχαυτωώσεως καὶ τὸ κοσχηνωμα (ἰερ. κοσκινωμα, δὲ νίἀε Ιητεγρτε- 

ἴε58 Ἀεἰΐᾳφυοκ δά (ὰρ. χχνὶ, 4) το χαλκουν του (ῆο, ἰοίί τοὶ αὐτε, καὶ 
τοὺς ἀναῷορεις ἀντ, καὶ σαντα τὰ σχενὴ αὐτὸν, Χαὶι λουτῆρα, χαϊ τὴν 

βασιν αντον και τα ιςιὰ τῆς αὐλῆς, καὶ τοὺς ξσυλοὺυς ἄντης, καὶ τὸ 

ἐπισπᾶςρον τῆς αὐλῆς καὶ τὲς σασσαλους τῆς σκηνῆς, καὶ τα περισσα͵. 

ἀντὼν ὃς. τῆδύρο Παδεῖ δαάεπι, Ῥγθθῖοσ χαλχου τὸ αὐτῆς, καὶ τοὺς 

ἀναῷ. ἀυτῆς, εἰ τον λουτηρα--εὶ βασιν ἀντης--εἴ ἐπισπάςρον τὴς τὺ- 
λης, 120. ᾿Ν καὶ τὴν τοαπεῖζαν, καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως, καὶ 

“πάντα τὰ σχ αὐτὶ, χα! τὴν λὶ χνίᾶν τα φωτὸς , χαὶ πάντα τὰ 

σκεύη οὖ ςς τρί. 

ΧΙΝ, Ἔοϊυπι σοπηπία αὶ πὶς 10, 59, 118. ΟΟΠΙΡΙ. Ονδρὲ,. ὑποῖς 

πο άϊς ΑἸοδχ. καὶ τὸ Ἄυμ.}] καὶ τὰ συρμιοσματα τῷ, ςῷ) 71) 72, 

"ά. 7.76, 84, τοῦ, 129, 134. Αἰέχ. Ατπηεπὶ (οήά, αἰϊαιη. Ἄση. ἘΔ, 

Νς εἰ ἐλγ»είαγμαία Αὐτῃ. τ. “Ἔ τῆς σι υνθέσεως, καὶ Τὸ ἐπ σπαςρον τῆς 

ϑυρὰς σκήνης ὃς. -Ἐ εδάδη, πἰῇ ιοά μαρεαπὶ τῆς σχήνης Ι, Χ, 

145} τό, 18,2 ς, 20, 30, ζ4, 57, 737) 74, 775 797 82, ὃς, τοῦ, 128, 130, 

συ γὴν, καὶ τρίχας αἰγείας, Καὶ δέρματα κριῶν ἠρυϑρωδανωμένα, χαὶ δέρματα ὑαχίννινά, καὶ ξύλα 7. 

᾿ ἄσηϊα, Καὶ λίϑους Σαρδίε, καὶ λίϑους εἰς τὴν γλυφὴν εἰς τὴν ἐπωμίδα χαὶ τὸν ποδήρη. ὃ. 9. 

10. 



9 ἰδ 

ΚΕΦ. ΧΥΧΥ. 
ϑυμίαμα, καὶ τὸ ἔλαιον τῷ χρίσματος Καὶ τὴν τράπεζαν, ἰχαὶ πάντα τὰ σχεΐη αὐτῆς:}. Και 
τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸς, χαϊ)πάντο) τὰ σχεύη αὐτῆς" ᾿ Καὶ τὸ ϑυσιαςήἥριον, χαὶ ππάντα τὰ σχεύη 

» “Ὁ ον ΝΝ ΝΝ ΝΑ ε ΄’ ϑ ᾿Ἂ “Φ ς-ς ΄ ΝΗ ἃ ΝΝ 9 “" ’ 3 3 

αυτϑ' Και τᾶς ςολᾶς τὰς ἁγίας Ααρων τϑ ἱερέως, χαι τὰς ςολᾶς ἐν αἱς λειτουργησδσιν εν αὖ-- 

15. 16. 

7. 

18. 

10. 

20. 21. 

22. 

ταῖς" 

Ο Δ Ο Σ. 

΄“ Ν Ν ἴραι ρ ἐ ».Φ 5 Ν " ε ΄ Ν Ἂν ἰὡ ΄ Ν Ν 

Καὶ τὲς χιτωνας τοῖς υἱοῖς Ααρὼν τῆς ἱερατείας, (καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος, χαὶ τὸ 
ϑυμίαμα τῆς συνθέσεως.) Καὶ ἐξήλϑε πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ Μωυσῆ. Καὶ ἤνεγ- 
χαν ἕχαςος ὧν ἔφερεν ἡ χαρδία αὐτῶν, χαὶ ὅσοις ἔδοξε τῇ ψυχῇ αὐτῶνὶ ἀφαίρεμα" χαὴ ἤνεγχαν 
ἀφαίρεμα Κυρίῳ εἰς πάντα, τὰ ἔργα τῆς σχηνῆς τ μαρτυρίου, χαὶ εἰς πσάντα τὰ χάτεργα, ἄτ...2Ξ ες 

τῆς, χαὶ εἰς πάσας χὰ, τολὰς τοῦ ἄἅγίου. 

111. 134. ρ΄. αι. Νις. -Ὦ οονιροήμίοπιε, κ᾽ νεΐα σε ροτῖσ ἑαῤογπαςμὶὶ 

Αταῦ. 3. καὶ τὸ ἴλ. τὰ χρίσμ.) α ᾿ΐς 1, 72) 85», 1τοβ, 130, 
1231. Ερῇ, Οαι. Νῖς. Αγαῦ. 1. 2. -Ἐ ἐλαιον εἰς τὸ φως, και αρωμαΐα 
εἰς το ἔλαιον τῆς χεισίως, καὶ εἰς τὸ ϑυμιαμα τῆς συνϑέσιως 64. 83, 
128. Αἰά. Ἐ σου δ, οἰ ᾳυοά κ᾽ οὐεεσι ἐπ ἱμέέσι, ἀἴηυς εἰ 7[γσιῖ- 

“»ὦ. ὨἸλΌξαϊ, δἷλν. Οὗτος. εἰ οἰκωνε κοπιβοβίίοπι τ, οἶεμπι (απ όἤμνι, αι ο- 

“164 μπῆ ἰοσῖς, ἐὐγείαπεα ἐοπλοιίοπὶ, ((ς) Οεογς. 
ΧΝ. ὙΤοῖυπὶ ςοπιπᾶ αᾳ ἢὶς ΨΙΠ], 8ς, 130, 111. (οὶ. 10, 

(οι. Νὶς. Ατωϑ. 3. τὴν τραπ.} - (ιὑ Χ εἴ ἴῃ ςἰιλγδέξ. πγίπογε 

καὶ τὸς αναφορεῖς αὐτῆς ΑΙεχ. { ςουβπηἠ]α ϑίαν. Μοίᾳ. χαὶ 2] 
δῖαν. Οἴου. τὰ σχείν} α τὰ δῖαν. Μοίῃ. αὐτῆς} -Ἑ και 

το σισκιαζον τὴν τραπεζαν, καὶ τοὺς ἀνάφορεις ἀντῆς, καὶ σαντα τὰ 
σγίνν αὐτῆς 72. - Τοπἤπο δ, εἴ τὰπὶ - ἱπίυρμεῦ ὦ βαπενε βεοβοί1ο- 

αἰ, Ἀπ. 1.2. «δ Χ ἰπ οδαγλῶ. πύπος χαὶ τὰς ἄρτους τῆς 

τιριϑίσιως Αἰεχ. (εαυϊυς ἰλευπα, εἴ - ἀεἰπάς εὐ Πομσονία ο7μ.) οἵ 

φενία ταν οἾν:, εἰ ξάπει βγος δ ίοπς Αστιν. τ. ἰροῖ ἐδηάεπὶ ἰλσυμδπι, 

εἴ τὰῖπ -Ἐ εαήςει, Αγπι. Εά. Εἰ πς φυοηυς δἰ (οὐἀά. Απηεηὶ. 
ΧΑ]. Ὥοῦιπὶ ςοπιπᾶ α πὶς 1], ς3,), ςς, ζ0, 8ὃς, 130, 1131- 

Οοπρί. 1ρῖς Ολι. Νὶς. Αγαῦ. 3. ὑγὸ ἴοῖο ςοπηπιαῖς παυεὶ ἤς, τὸ 
ἐδ αιον τον φωτος, καὶ το ϑιμιαμᾶα τῆς συνϑεσίως, καὶ τὸ ἐπισπαςρον 
της διρας τῆς σχηνης 84. Ῥγαπιτὶς ἢυ!ς φΟπηπηατί, εἀ ἀπςῖς ἱποϊια, 

χαὶ τὸ ϑισιαςήριον χαὶ τᾶντα τὰ σχιύη αὐτον Αἷεχ. καὶ 19] 

φωτ΄ς} -Ἐ εἰ οἶσωνε ἀπε ἰοκὶ:, εἰ “ἠγσιίαπια κοναροπεϊαπὶςς εἴ 

φείανιεν ρον εἴ Ἰαόεγκαομίμνι (νεῖ Ἰαῤσησεμ ) Ουρι. τὰ σχιύη) 

ατὰ 5ἴαν. οί. αὐτῆς] Ἐ καὶ τας λυχνῶς αὐτης, καὶ τὸ ἐλαιον τὰ 

φωτεος, χαὶ τὸ ϑυσιαγτριον τε ϑυμιαματος, χα! ταὶ ἀναφορεῖς ἀντου, 

χαὶ τὸ ἐλαιον του χρίσματος, καὶ τὸ ϑυμιαμχὰ τῆς συνθέσεως, καὶ τὸ 
ἐπισπαςρον τῆς ϑνρας τὺῆς σχηγῆς, χᾶι Τὸ ϑυσιχρηριον τῆς ολοχαυΐω- 

σίας, καὶ τὸ χοσχινωμα τὸ χαλκχὰν τοῦ αὐτὸν (ἢς) καὶ τοὺς ἀναφορεις 
ἀντου, χαι Ὅαντα τὰ σχίνη ἀντον, χαὶ τίν λουτῆρα, χἂὶ! τὰ σχευὴ αυ- 

τοι, καὶ τὴν βασιν ἄντου, χα τὰ ἱματια (ἢ) τῆς αὐλης, καὶ τους ξυ- 

λες ἀντνὺς, καὶ τῆς σασσᾶλους τῆς ἀνλτς, χαι τὰς βασεις ἀυτῊς, κα 

τὸ ἱπισπαρον τῆς ὥνλης τῆς αὐλῆς χάι τὰ Ψιρισσα αὐτῶν, 72. 

“Ἔ χαὶ τὸ ἐδαίον τὸν χεισμαῖ- ζ) Χχαὶ Τὸ ϑιμιαμὰ τῆς συνβίσίως, καὶ τὸ 

ἐπκισπαςρον τῆς Ξιυρᾶς τῆς σχηνῆς,) καὶ τὸ ϑυσιαρηριον τῆς ὁλοχαυτω- 
σιας, καὶ τὸ κοσχινωμα τὸ χαλκἕν τὸ αὐτὰ, καὶ τὰ περισσα αὐΐων ς8. 
-Ἔ ναι τὸ ἐλαιὸν του χρίσματος, χᾶι τὸ ϑυμιαμα τῆς συνϑέσιως, και 

τὸ ἐπισκαγρον τὴς ϑυρας τῆς σχηνῆς 9, 76. - ελάςπν, "ἢ φυοά Βᾶ- 

Ὀελμῖ τῆς χρίσέως, ό4, 83. ΑΙά. -Ἐ καὶ τὸ ἐπισπαρρον τῆς ϑυρας 

τῆς σχηνῆς, 19, 108, 118. ΠΙΆΓΖΟ ἐεσυπάα πιᾶπι καὶ τὸ ἐλαιὸν τοὺ 
φωτος, καὶ τοὺς ὥασσαλοὺυς τῆς αὐλῆς" καὶ τὰς ζολας Λαρὼν μ- 
ως, χαι τας σανίδας αὐτῶν, χαι τας βασεις ἀντων, καὶ τὰς σχιᾶ- 

οντας τὴν τραπιζαν' χαι τοὺς ἄρτοὺς τον προσωπου, και τὸ ἐλαίον τὰ 
φωτος, 121. ἐ (ῦ Χ ἱπ οἰιαγαές. πιΐποτε χαὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς, 

καὶ τὸ ἐλαιον τὰ φωτὸς, καὶ τὸ ὁ ϑυσιαρήριον του ἡ θυμιάματος, καὶ τοὺς 
ἀναφορεῖς αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως, χαὶ τὸ ϑυμίαμα τῆς συν- 
ϑίσεως, καὶ τὸ ἱπίσπαρρον τῆς ϑυρας τῆς σκηνῆς, καὶ τὸ ϑυσιαρήριον 

τὰ ὁλοχαυτώματες, καὶ τὴν ν ἐσχάραν αὐτὰ τὴν χαλκῆν, καὶ τοὺς οἰνα- 

φορεῖς αὐτοῦ, χαὶ : τανα τὰ σχεύη αὐτὰ" καὶ τὸν λουτῆρα, : καὶ τὴν βα- 

σιν αὐτα' καὶ τὰ ἱςία τῆς αὐλῆς, καὶ τὰς ςεύλαως αὐτῆς, χαὶ τὰς βάσως 

αὐτῆς, χαὶ τὸ ἐπίσπαρρον τῆς ϑύρας, τῆς αὐλῆς" καὶ τὸς πασσάλους 

τῆς σχηνῃς, καὶ τοὺς πασσάλους τῆς αὐλῆς, καὶ τὰ σχοινία αὐτῶν, 

ΑἸεχ. -Ἐ ελάεπι δῖαν. δΊοίᾳ. -Ἐ εδάεπη, πιῇ φιοά διαρεδηὶ δὰ ἢ- 
πεῖῃ εἰ  ωπε: εἶπε, ταῦ. 1.2. Ἐ εἰ ἱκεσσπαπε εὐμα εἰ οἱειοπ ἰππίπδιγ εἰ 

"ἐπ αν εἠγνιϊσιπαίμς εὐ (βεπίσεμία εἴπας οἰ οἷδεπι μπῶ ἰοα τ) εἰ ἐγαίανια 

(γπείαπιαία, αἰ (οὐά. Απῃ. εἰ Απῃ. ΕΑ.) εοραρο Ποῖ: εἰ υεΐμπε βοτία 

“4 ὐεγηδεμὶ!, εἰ »ποη ατα ἐοίοσαωονων, εἴ ἤοτο; ἐ76 ἀσπεοι εἰ (μβεπισεμία 

ἐκ, εἰ ονινίῶ σία οἼκα, εἰ ἰαυσεένμ, εἰ δαβη εἼκες εἰ Ἰεμίογ Δ αἰγὶ, εἰ ὡ- 

ἦμπιπας εἼκι εἰ ῥαβη (κε: αἷὰ (᾿οαά. Αππῃ. εἴ Αστη. Εἀ.) ε οείμσι Ἰακαα 

αἰτὶὰλ, εἰ βαχιλας ἐαῥενπαςι, εἰ ραχιϊίος αἰγὶ, οἵ ἔωπεὶ ξογμαὶ Αἴτη. 1. 

α Οὐοτα. 

Ζῳ { : 

Ἔ ελάσπι, ἡἴ υὧἱ αἰτῖοτ ποϊλλιτη, Ασπηοηὶ (οάά. αἰ:. στη. Ἐά. πώ "»ἵ Δ νυ. Ὁ ψΨ 

ἡἠγνίασια τορι οοπὶς εἰ ἤμπερι ἀρυ ὦ ΠἸαπμακ αῤενησεα, δῖαν. Οἴτορ. 

Ὁ οὐ ἰχείγηδι ἐγμεν οἱ οἶσεηι ἱπρεκιε δῖαν. Μοίᾳ. Αππεηὶ (οάά, αἰαυϊ. 

Απη. Εά. 
ΧΨΠΠ). Ὑοΐυπι σοπιπηᾶ ας ς8, 72. (οπρὶ. Αγαθ. 1 2. Ασππῃ. τ. 

ϑυσιαςήρ.} -Ἐ λοίοσσι βὶ Οεοτα. αὐτῷ} αὐτης (ἢς) τ6. 
ΧΝΠΠ. τὰς ςολ. 19] ογικει βείαε Αταῦ. 3 τὰς αγ. ᾿Ααρ. 

τοῦ ἱερ. συν (ῳ4.} ἐν αἰς λειτουργ. ἐν αὐτ. ἐν τῷ αγίω, καὶ τας ςολ. 
τὰς αγ. Ἀχρ. τον " ς8, 72. τάδ. 1.3. εἴ [ἐφυΐτωγ εὐηάοπι οτάϊ- 
πεπὶ Ατσπι. 1. ξολ. τὰς ἀγ. 7, τὰς 22 130. Ἐχρυίπιϊτ ἱπ πυπι. 
πηχυϊλτὶ Αγαῦ. 3. ᾿Αχρ. τὰ ἱερ.} καὶ Ααρ. τοῦ μρ. 83. 

Αχαρ. ς3. «“Ἄατομὶ: ϑυπιπὶ βοπεβοῖ, δῖαν, Μοίᾳ. 

γας ἴῃ οὐπιὶ. 19] α δὸς εἴ 4088 115 ἱπτετίαοςπι ΑΥΔΌ. 3. λειτουρ- 
γήσουσ.} λειτχργυσ. Ν]], Χ, τό, 18, 19, ς2, 59, ὅν 22, 73, 74. 75» 
84, τού, τοβ, 128, 130, 111, 134. Αἰἷεχ. 1 ρί. (ει. Νις. (ορι. 

Αταῦ. τ. 2. ἐν αὐταῖς) - ἐν τω αγιω ΝΙ]], Χ, 14) 16, 18, 19. 

2ς,), 29, 30, 52) 53) 44 φ6, ς7, (9, 04) 71, 73, 74. 75» 76, 77, 78, 
82, 84. ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 129) 130, 131, 134. (πρὶ. ΑΙΑ. 

ΑἸεχ. ἐρύ α (αν. Οἴἶτοζς. πῃ. ᾿. αδἰΐᾳυς. Ατπι. ΕΔ. 
ΧΙΧ. τὰς χιτῶν.} «δία νπγάρα Οορι. τοῖς υἱοῖς] τῶν νιων 71. 

Αιαῦ. 4. τῆς ἱερατ.) τὰς τῆς μερατ. 71. κα Αγ. 3. καὶ τὸ 
ἕλ. οὐπι. (ᾳ4ᾳ.} Δ ΝἼ, Χ, 14). 16, 18, 2ξ»ν 29, 30, 52, ς4.) ς8, ςο, 64, 
72, 74, 76, 77, 78, 83, 84, 8ς, τού, 128, 130, 121, 134. ΑΙά, 1ρί-. 

(δι. Νὶς. Ασγαῦ. σ. 2. Ονδοῖζ. πη. 1. αἰυς. ἄπ. Ἑά. υἱοῖς 
ἱης!υάϊε Αἰεχ. τοῦ χρισμ.) τῆς χρίσεως 82. ϑυμ. τῆς συν.) 
ἐῤγκείανα φυοίΐ αβεγηπι ( ορῖ. 

ΧΧ. Καὶ ἐξηλϑε] εαὶὰὲ αμάεπι ϑῖδλν. Οἴτος. συναγΎ.} πη συν- 

αγ. Χ, τό, 18,2 ς, 72, 75,77: 78, ὃς, 130, 121. (αι. Νὶς. νίων] 
τῶν νιὼν 2: ς) 72. ἀπὸ Μωνσὴη) απὸ Μωνσίως ΑἸά. δά 
Δίοεπ πῃ. 1. αἰἴαψυς. ἄστη. Εη. 

ΧΧΙ. ἤνεγκαν 19} εἰσηνεγκᾶν 72. 
αν ἱἱ ἰὼ ὑθο ἰοςο, ἐκ ἀεενίεγσα μὰ αἷϊο, Αὐφς. ἔχχς.) - ἠώταπι 

δίαν. ὧν] οἷς 19, 2, 118. φκοά Αὐφ. ὦ» ἴφερ. ἡ καρδ.] 
φκα ανπαα! ἐὸν δἷλν. Μοίᾳ. σφιν γενεόαπ! εονκ ΑΥπι. τ. αἰϊίαυε. 

Ατπι. Ἑα. ἡ καρδ. αὐτ.) αὖτ. ἡ καρᾶ. 11, τς, το, ς3,) ςς, τό, 71, 

)3, 1οϑ8, 118, 129. (Ομ. ὅσοις) οἐἰς Ι], Χ, 14, τό, 18, 10. 

2[ν 20, 30, 32) ζ3, 54, ς 3) ζ7» 49, 64, 71) 73» 74» 78» 76, 77, 78» 
82, 849 8,ς, τού, τοϑ, ι18, 128, 120, 121) 114. (πρὶ. Αἰά. ΑἸοεχ. 

1ρί. δι. Νίς. Αὐξ. τῷ ψυχ.] το καρδια 35, ς2. ἡ ψυχῆ 
ςς. απίπεϊς φυγὴ ἀτίουϊο Απῃ. 1. αἰΐίαυε. Αττῃ. ἘΔ. ἐφαίρ. ι"--- 

του 

'᾽Δαρ.--χιτῶ- 

α 72. 

γνεγκχῖν 29, ς6. (πρὶ. ΑΝ. 

ἀφαίρ. 23} ,, αἰϊεπιιγ. εἴ αὐ 16 ἱπιεηζασεης 72. ΑΥΔΌ, 1. 2. 
ΝΜ ὥφαιρ. 1 145) 102. 32, 58, 71, 77», 78. ἀφαίρ. καὶ] αφαιρ. Κνριω 

και 129. ΑΡΊΙ, Χ, τό, 18, 25, 29, 52), ξῷ 57, 59, 64, 74. 7ς, 76, 

ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 120, 134. Οὐρὶ. ΑΙὰ. Αἰοχ. 11ρῇ. Οδι. 

Νῖὶς. Αὐφ. Οορῖ. Αγῶρ. 3. δίδαν. Αττῃ. 1. αἰϊΐφις. Ασιπ. Ἐμὶ. 
ἀφαίρ. 2] τὸ αφαιρ. ς8. εχρείπιϊς ἴῃ ἤμπὶ. Ρ᾽αγα! Οορί. Κυ- 
βίῳ] τω Κυρ. “4, 75. τοῦ, τοβ, 118, 134. Φοιιίπὶ Αταῦ. τ..2. εἰς 
τοανΐα τὰ ἔργ.} αὶ τανῖα (ορι. ἐκ ονιρε ὁορμε δίαν. Οἴἶγορ. εἰ ργδ - 

πὐϊπιος Απῃ. 1. αἰ ἴσως. Απῃ,. ΕἘλ. τῆς σκηνῆς} τοῦ Κυριου εν 
τὴ σχηνὴ 3. καὶ εἰς---καὶ εἰς 22] α Αἰϊεγυῖτα εἴ 4υ88 115 ἐηπόν ἐοδῃὶ 
(9. κάτιργα) ἐργα ΝῚ], 72. αὐτῆς] αντων ςς. ΑτΑῦ. 1. 2. 
πασας) α ς8. (ορι. τῷ αγιον) τας αγ. ςς. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἤν.) «μκίαγακ! «κίε ϑῖδν. Οἷἶτοςσ. δηλ κα: 
φμΐζφωε Αταῦ. 1. οἱ ἄνδρ. παρὰ τῶν γυν.} -Ἐ αὐὔων το, 7ς. Αἰεχ, 

Οεοῖρ. υἱγὶ εἱ πιβδίετοι ταῦ. 1. 2. ἀε οὐτίς 41 πιμἰϊογ με ΑΥαὺ. 4. 

τᾶς} παν 74. πασῶὼν γ1) χ6. Οοπηρί. ομμαὶ Οεοις. ᾧ ἔδοξε 
τῇ διαν.} ως εδ. τὴ ὃ. ςς. ων εδ. τὴ δ. γ4, 76, 84) τού, 120, 134. 
Οοπρὶ. ων διεδοζε τὴ δ. )γ1. οὁ «ἢ. τη.δ. 71) ης.ς φεοι ἐ» ἴπ σιϑη- 
“εξ: υεπ! ΑἸαθ. 1. “ας Αγαῦ. . 2. διανοίᾳ, ἥνε ἤνεγκαν σφρ.] 

διανοίᾳ ἤνεγκαν" σϑραγ. Διὰ ἤνεγκαν 2] καὶ ἢν. 6. εἴ αυ- 

Καὶ ἤνεγκαν οἱ ἄγδρες ταρὰ τῶν γυναιχῶν, πᾶς ὦ -- »ν. 
ἔδοξε τῇ διανοίᾳ, ἤ ἤνεγχαν σφραγίδας, καὶ ἐγώτια, χαὶ δαχτυλίες, χαὶ ἐμπλόχια, χαὶ περιδέξια, 6. ́ «ω. 

᾿ΡΡΕΝ, . 4.) 

»,»“ 



γι μὴ 

Ἔα χὰ “- ἽΝ 
πᾶν σχευος χρυσδν. 

ὮΙ Ε Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥ. 

Καὶ πάντες ὅσοι ἤνεγκαν ἀφαιρέμαϊα χρυσίε Κυρίῳ, χαὶ παρ᾽ ᾧ εὐρέϑη 23. 

βύσσος, χαὶ δέρμαϊα ὑακίνθινα, χαὶ δέρμα]α χριῶν ἠρυθροδανωμένα ἤνεϊχαν. Καὶ πᾶς ὁ ἀφαιρῶν 24. 
ἀφαίρεμα, ἤνεγχαν ἀργύριον χαὶ χαλχὸν, τὰ ἀφαιρέματα Κυρίῳ' χαὶ παρ᾿ οἷς εὑρέϑη ξύλα 

ἄσηπῆα, καὶ εἰς στάντα τὰ ἔργα τῆς παρασχευῆς ἤνεγκαν. Καὶ πᾶσα γυνὴ σοφὴ τῇ διανοίᾳ 2ς͵ 
ταῖς χερσὶ νήϑειν, ἤ ἡνεγχᾶν γεγησμένα, τὴν ὑαχινϑον, χαὶ τὴν πόρφύραν, χαὶ τὸ χύχχινον, χαὶ τὴν 

βύσσον. Καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖχες, αἷς ἔδοξε τῇ διαγοίᾳ αὐτῶν ἐν σοφίᾳ, ἔγησαν τὰς τρίχας “6. 

τὰς αἰγείας. Καὶ οἱ ἄρχον]ες ἤνεγχαν τὲς λίϑες τῆς σμαράγδα, χαὶ τὰς λίθες τῆς πληρώσεως 2.7. 
3 ἃ ϑ ’ ", ἃ ρϑ ., Ἂ5ς ΄ ἃς 3 Ἀ» ρω ’ὔ’ Ὰ, Ν 4 

εἰς ΤῊΝ ἐπωμίδα, χαὶ τὸ λογεῖον, Και τᾶς συνβεσεις, χαὶ εἰς τὸ ἐλαίον τῆς χρίσεως, χαὶ τὴν σὺν-- ,8, 

Ν)ς. Αὔῦ. :. 2. 

τοις 53. κ ἈΓγΔΌ. 2. σφραγιδ.} εἰὁ βροι ς Αταῦ. 4. ἐνώτ. 

καὶ δαχτ.} δαχῖ. καὶ ἐνωτ. 14, τό, ἃς» 54) ς7, 73» 77.» 78. 8ς, 130, 
1231. (αἵ. Νις. καὶ ἐμπλ.] τηᾶγρο τραχηλικα τό. Ῥογχῖε' ΟἹοΙ͂Σ 

εἰ Οτιξοούιπι τεςειυτη. -Ἑ ἢἷς εχ τερεῖο χαὶ δαχτυλίους τό. 
α 58. α καὶ ϑ8ιαν. Οἶτοσ. -Ἐ συγεα Ασγηεηὶ Οοάά. αἱϊφι!. Αγηη. 
Εὰ. ἐμπλ. καὶ ταεριδ.} περιδ. καὶ ἐμνπλ. 19, 30, 7), τοϑ, 118. 

τεριδεξια.} τλᾶγσο ῥτῖπια τηᾶπὰ τσεριδερρεα ς8. τηῦγρο βραχιολιᾶ 
(1. 6. αγηεδας, Αὐϑὰ Οζξοος μοξβεγπος) τό. κῶν] καὶ πᾶν 14, 

16, 195) 25, 30, 32. 54γ) 725) 735) 745 78» 765) 77ν τού, 108, 118, 130, 
1319 134. ΟΟμρΡ]. (ἴα. Νῖο. Ατδθ. 1. 2. 3. δῖαν. (εογρ. π΄. 
σκεῦος χρυσ.) Ἔ προσηνεγχᾶν 71. οπιμπὶα σία σεγέα Αὐτὴ. 1. οπιρ 

ταΐα ταρῖαπι Ἀππηθηὶ (οάά. 411. Αττῃ. Ἑά. 

ΧΧΙΠ, Καὶ 151], δῖαν. Οἴτος. 

ὅσοι 75. κα ὅσοι 72. Ατδὺ. 2. 
καὶ π΄. ὅσοι ἤνεγκ.] α καὶ π. 

λα ΟΠηΪᾶ 71. εἰ ογηγιῖὶς βοβμὶμε αὐπ- 

ἐμ Αταῦ. 1. 2. ἀφαιρ. χρυσ. Κυρ.}] α 72. κ Χχρυσίᾳξ ξι, 71. 

δίαν. Οἰἶνγορ. ἀφαιρεμα χρυσ. Κυρ. Ψ]], Χ, 18, 25.) 30, 32, 

547 τς, τό, ςγ7, ς8, ζς9,), 6... 7ζ9 77. 1οθ, 128, 120, 130, 131. (ΟΠΡΙ. 

ΑΙεχ. ρ΄. δι. Νὶς. Ατὰῦ. 3. αφαιρεμὰ χρυσιω Κυρ. (ἢς) 8ὃς. 
αφαιρεμαῖα Χρ' τὼ Κυρ. 124. αφαιρεμᾶ χρ. τω Κυρ. 71. αφαι- 

βεέμα Κυρ. χρυσιον 53. ἐπ οὐ αίίοπενι σιγμπι Τορεμο Οδοῦσ. οὐδα- 

ΖΙομόηι, ψεὶ οὐϊαίίοπει, ἐἸϊοτῖα ἀεὶ Τδονεῖπο (ορῖ. χαὶ παρ᾽ ᾧ] και 

πας ωΧ, τ4, τό, 18, 19, 55») 29) 30) 32, ς2) 54) 79 59) 64) 71) 77» 
γ8, 8ς, 108, 118, 128, 130, 12:1. (οπΊρὶ. ΑἸΙά. ΑΙεχ. Τὶρί. Ὁῖ. 

χα σᾶς ἀνὴρ ὦ ςζ8. καὶ ὥαντι ὦ γᾷ γύ, 84, 

τοῦ, 134. καὶ παῦι ο (Π) 7ς. ο τᾶπίιπι 74. εἰ ομιπὶς φκὶ ΑΥΔΌ. 3. 
εἰ ογιπὶς αρμαὶ φέρ Οοριῖ. δῖαν. Μοίψ. Οεοτρ. εὐρέ9} -Ἐ παρ’ 
αὐτοῖς 72) 6. -ἰ- παρ᾽ αὐΐω Ν]], 19, «8, 9, 71, 82, τοϑ, τ18. 
(οπιρὶ. ΑἸεχ. Αὐρ. Ατὰθ. :. 2. -ἐ εν αὐΐω 71. 
Ἀγαῦ. 3. βύσσος) ΑΝΙ1. νακινϑὸος, καὶ τοορφυρα, κῶϊι κοχχινον; 

καὶ βυσσ. το, ς8, 82, 1ο8, 118. (πρὶ. ΑἸεχ. δ81᾽αν. Μοίᾳ. Ατσβθ. 
1. 2. νακινϑος, καὶ πορφυρα, καὶ χοχχινον αλλοιουμενον, καὶ βυσσ. 

72. ἧς Ὁ 9 πιῇ φυοά ἐχρτίπιαϊ κεκλωσμένον, μα ἀλλοιεμενον, 

Ἄτγπη. 1. ὥς αυοσιε, ἤπε ἤσηο, Δύππεπὶ (οὐά. 4111. Ατιῃ. Ἐάὰ, 

Ἔ ταρ᾽ αὐὔων ᾽ς. Ἥ παρ᾽ αὐτω Χ, τ4, τό, 18, 2 ς) 29» 30,.32, (2, 
54) ζ7, 647) 73» 745 775. 78. 84, 81.) τού, 128, 130, 1319 134. ΓΛρί, 

σαι. Νὶο. 1 παρ᾽ αὐτῶ" καὶ σᾶς ὦ εὑρεϑὴ πὰρ αὐτω 83. ΑἸά. 

Ἔ χαὶ τριχες αἰγιαι (ῇς) ς8. -Ἐ και αιγὲς 72. τ΄ εἰ εονγία ἠαάο- 
ἐωπε ΑΙΔΌ. 1. 2. Ἔ {Ὁ Καὶ εἰ εογία οαργαίπι ΓΑσιη. τ: Ἔ ἐάἐπὶ ἢης 

ἤρπο Απῃςπὶ Οοὐά. 4111. Ατγπι. Εά. καὶ δέρμ.. ἡακ. καὶ δέρμι. κρ. 
ἠρυθροδ. ἤνεγκ.] καὶ δ. κρ. ηρ. καὶ δερμ. νακ. ν᾿ 20, 58, 715) 76, τού, 
134. Οοπιρὶ. (ορι. Αταῦ. 1. 2. 3. Απῃ. 1. δϊϊψῃιε. Αὐῃ. Ἐά, 

Οφογρ. καὶ δερμ. χρ. ηρ. ἡνεγκ. κῶν δέερμ. νακ. Χ, 14) τό, 18, 2ς; 

54. 57» 64) 73» 77) 78, 81, 84. ὃς, 128, 130, 131. (αἴ, Νίο. ῆς, 
{εὰ , καὶ πα}, ΑἸά. ὥς, [ςἀ ρίεπε ἀπξησυί ροῖ ἤνεγχαν; ΤΡΙ. 

Ἄς, πἱῇ αυοά α ἤνεγκαν, γ2. δῖαν. Οἶτορ. 'δερμ. κρ- γρ. καὶ δερμι. 
ἡνεγχ. νακ. Ψ11. , καὶ δέρμ. ὑακ. ς3. κα ἢἷς καὶ δέρμ. ὑχκ. καὶ 
ς9. Ατρ. κα καὶ ἰμἰτῖα!} ΘΟ ογρ. “ἠρυϑροδ. ] ἘΝ εἰ φογία σαβΥ αὐ ΛΗ, 

{εὰ υῃςΐ5. ἱποϊι, δῖαν. Μοίᾳ. ἤνεγκαν 2] α 72. 514. Μοΐ. 

αἱ 7απι ποίδνίπγι5. -Ἐ καὶ δερματὰ ναχινϑινα ζ9. -᾿ καὶ δέρματα 
ἅϊνα, (τὰ υποῖβ ἱποϊἀϊ, ΑἸεχ. παρεῖ ἢΐς εδάθπι δῖαν. Μοίᾳφ. -Ἡ ἡ ]α 
Αγαῦ. 1. 2. 3. τεξεγιηῖ αἱ σοπηπὶᾶ 24 Απηεηὶ (οήά, «αἰϊφυΐ. Απῃ. 

Εά. 

ΧΧΙΝ, Καὶ 15] α Χ, τό, 18,2 5) 29, 30, τς, 57) 58, 59, ὁῷ 717 
Δ, Ὅ2, ὅς, 1 ϑο ΤΊΣ, ΑΙα. ρὸν: ΓΠΡΙ. Αυρ. Οορῖ. Αἰαῦ. τ. 2. 8[δν. 

Μίοίᾳ. τη). καὶ τ -- ἤνεγκ. 19] , ἢρ-ς οἵ 7055 115 Ἰητοτ]ασοιΐ 

72. ἄφαιρ οῳ ν} λέγεις (ορί. ἤνεγκαν Ϊ δὴ αἱμἰμ (Ος ΟΡ. Αταῦ. 2. 

᾿ - - ν Ἵ -.2 ΑΝ -., “- ) δ᾽ Υ Ϊ γ κ᾿ ) ἀξ μὸ δ. ΟΥ. γχοοι ι Χ λχ.] ΩΡΎ. κοὶὶὶ χαλχ. ἩΥΕΎΣ. ἵ ΕἸ Χ, ΙΔ. ΨΥ ιὅ, 

“ ἴ δὰ «ϑ “ἅ ΑΕ. .Ὁ.5- “ὦ » «Ὁ 

25) 30, 53. 54) ς6, 57) 58, ζ0, 64), 73») 775 78. ὃς, τοϑ, 118, 128, 

129) 130, 1321. Αἰά. ΑΙεχ, 1ρῇ, σαι. Νῖο. Αὐρ. ΑτδΌ. 1. 2. 3. 

ϑίαν. Αὐσπιὶ. σ᾿ δ. 6416. Ἄττῃ. Εά. ἢς, πῆ ᾳιοά Παῦθεαϊ χάλχουν, 

(οτρὶ. [τς, [οἀ εἰ ῬΓΡΟΓΉΗΟ, (ὐεοῦν. ΧΡΎ. ἢ χαλκ. ἢν. 71. Δργ. 

χαι χρυσίον τν. τῦ, 109. χρυσιον ΧΡΎ. κῶν χαλχκ. ἢν. ς ζ) 84.) τοῦ, 

ἡηυεπὶ! ἀρμά (6. 

134. (ορῖ. ἤτω, δε ἤπε χαὶ γ4.. 755 76. 

Ἔ ἐμ Ἀταῦ. 1. 2. τὰ ἀφαιρέμ.] αῷφαιρεκα 29. Ατδὺ. 1. 2. 2. 

δῖαν. Οἷἶτοσ. παντὰ αφαιρεμα ([ς) )ς. ἐπ οὐϊαρίοπενι Οθοτῃ. 
Κυρίῳ] τω Κυρ. Χ, 14, τό, 18, 2ς, 29, 30, 32, 4» 71) 78, 131. 
Οοπιρὶ. 107. (τ. Νὶς. Ατγαῦ. 1. 2. 3. ἧς ἴῃ ἴδχῖυ, [64 πηᾶγσο Κυ- 

ριου, 64. καὶ παρ᾽ οἷς εὑρέ} τηᾶῦρο ρυϊπια πηδηιι, Ὁ. καὶ τᾶντι 
ὁσοις ἐὐρεϑὴ 130. εἴ ἤς πιᾶγρο ὃς. βαῦεπὲ δαάεπι ἴῃ τεχῖι ς 8, 72. 

παρ᾽ αὐτοῖς Χ, 14. 16, 18, 2ς, 29, 30, 325) 52) ξ4) 57) 59, 73) 74» 
7), 77.) 78, 84, τού, 130, 131) 134. 106. Οὐκ. Νις, Αὑρ, 

σις κοῦ ἱπΌο! Αταῦ. τ. 2. 

χρυσίον χαλχὸν ἢν. 50. 

Εἰ ΟΣ 

εἰ φμίομηφμε ἱπυεπὶλ ρέπερ Δ Αταῦὺ. 1. 

εἰ οηπὶς ἀρμα φμόηι ἱπυεπία (μη ΑΥ̓ΤῚ. τ. αἰϊΐφυς. Αγῃ. Εὐ. ξυλα 

ἄσηπἼα] ἴῃ πιιπλ. Πηριυατὶ Ατδρ. 3. καὶ εἰς] α καὶ Χ, 14, τό, 

18, 25.) 30, 32) 53) 54) 54, δύ, 58, 50, 64, 71) 73» 74ν 76, 8.4, 8, 
τοῦ, 1οϑ, 118, 128, 120, 131, 134. (πρὶ. ΑἸά, ΑἸΙεχ, Τ1μρῖ, Οαϊ. 

Νὶς, Οορῖ. Αγαῦ. 1. 2. 51]αν. Ασηπ). 1:. αἰΐαυς. Αγπ]. Εά. ἡνεγκᾶν 

εἰς ς. αὐμὲὶ μά ἱπ ΑΥδῦ. 3. πανΐα τὰ ἔργα τῆς παρασκ.} 

ὥ. τὰ σκεένη τῆς σχηνῆς ξΞ. π΄. τᾶ ἐργὰ τὴς σχηνῆς 7ζ. τῷ. τῷ ἐργ- 

τῆς καϊασκενης 11, Ψ]1, Χ, 14.) 15) 16, 19, 30, ς2, 53, ξ4, ς6, ς 7, 

ς8, 9, 645.71, 74. 76, 78), 84. 85, τού, 118, 128, 120, 1305 131) 
134. Οοιηρί. Αἰοχ. εἱρ6. (δῖ. Νὶς. ογῖημδ οβις ργιδραναίϊονϊς δἷᾶν. 

Οἴτοσ. 2 νιεραναίίοπεηα οπρίοη ορέγι Ἀταθ. 3. ονμππία οβογα αρρα- 

γα ήρς ἱπ ῥγιδραγαλίοπεπι (ῃς) Θεοῦ. ἤνεγκ. 2] α Εἷς )ς. -Ὦ ἡϊμά 
Αταῦ. 1. 2. 

ΧΧΝ. τὴ διχνοῖχ} εογάδ οὰπι ἀπτίουΐο Ατγαν. 1. 2. ταῖς χερ- 

σὶ] -Ἑ αὐτῆς γ2. ΑγΔΌ. 3. Ατη). 1. αἰΐᾳυς. Ασπὶ. Ἐά. ππαπκ (μα 

Αἰ. 1. 2. Ρῥγωπλτι οὐ δἷαν. νήϑειν} πευὶ ΑΥδΌ. 1. 2." ΑΥπὶ. σ. 

Δἰχυθ. Ατηλ. Ἐά. μεμς δίαν. Οἴἶξγορ. ἤνεγκαν) αὐ ΑΥλΌ. 

1. 2. ϑίαν. Μοίᾳ. Ατπι. 1. αἰψυθ Αππῃ. Ἐὰ. ργωπιταπῖ οὐ Αταῦ. 
1.2. Αἴπι. 1. αἰϊΐαᾳιο. Ασην. Εά. νένησια.} ἴῃ παπη. Πησιατῖ 
Οορῖ. Αταθ. 1. 2. καὶ 2. 3] καὶ τοῦ. κόχχιν.) -Ἑ τὸ αλ- 
λοιωμένον 72. -Ἐ τηᾶγρο Τεουπ44 τοδηὰ τὸ ἄλλοι σύμενον (ἢς, εταῖ ἴῃ 
ΔΙΟΠεῖν ρο τϑ ὡλλοιουμενον, ες. το ἀλλοιώμενον, φυοά ᾿Γμεοδοϊοηὶς εἴ 

4101} 121. Ἐ πείαπι (ῃ0) Αττῃ. 1. αἰϊΐψαθ. Αὐπν. Ἐά, καὶ 49} 
α Θεοῦ. 

ΧΧΨΝῚ. αἷς ἔδοξε] αἷς εδοξαν (ἢ) 29. αἱ ἔνδοξοι ([ς) ς3. 
διανοίχ} καρδια ς8, 72. αὐτ.} -Ἐ ανταις (ἢο) ς8. αὐτῶν 
ἐν σοφία, ἔνησ.] αὐτῶν, ἐν σοφία ἔνησαν Τρ. Λίο, ἐπ (αρίοκέία πευε- 
γεπΐ Αὐρ. μια, τη Μπρίεπεα μα πευεγμπί ΑΥδΌ. 3. ἐν σοφ.} 

λ 72. ἜπΜα Αταῦ. 1. 2. ἔνησαν)] νησαι 72. τὰς τρίχ.] 

Ρι-πληῖ εὐ ΑΥΡ, τ. 2. 

ΧΧΎΉ, Καὶ οἱ ἄρχ.] ΥΖΙ 2 γί ποῖρες δῖαν. Οἰἶΐγορ. 

λίϑ. τ, 25] Ιαρίαἰἷε (ορί. τῆς σμαρ.} τους τῆς σμαρ. ]], 64, 

τοβ. τῆς Ὡληρωσ.} τῆς τυρων. [ε υ ΠΙρΕΥ Τα ΓΑπ), 7... τῆς 
συμπληρωσ. τό. ὕγτ, ΑἹ. ἱ, ρατῖε ὑγίπια, 132. τοὺς τῆς πληρωσ. ς 3) 

ξ6, γ4,. γ6, τού, 134. ΑἸά, «ὦ ἐνρίκίίοπενι Οορῖ. Οεογρ. ϑ8[αν. 

Μοίᾳ. Ατσην. 1. αἰϊΐφυς. Ασγηι, Εά. εἰς τὴν ἐπωμ.} Μιρῥενλμπιενα- 
ἰ Οορῖ. δῖαν. Μοίᾳ. Ατὴ. 1:. αἰϊΐϊφυε Αττη. Ἐὰ. οὖ Μμρεγλμπιεε 
γαὶς Οεοτρ. τὸ λογ.] εἰς τὸ λογιον ΨΊ], Χ, 14, τό, 25) 29, 32, 

43) 54) τό, ς8, ξ9, 64, 71) 725) 74» 78, 82, 84, ὃς, τοῦ, τοϑ, τ18, 

158, 129, 131) 134. Οοιηρὶ. Αἰά. Αἰεχ. (δὲ. Νῖς. 8.11, Οἴἶτγορ. 

εἰς τὸ λογεῖον 1ρί, ρεδονα!!ς Οορῖ. Ατπι. σ. αἰϊίψις Ατιη. 
Ἑὰ. 

4 
τοὺς 

ΧΧΥΤΙ. Καὶ τὰς συνϑ.]} καὶ τῆς συνθέσεως ΠΠ. δἰ εονηροβεῖο- 

πἷς νΘΙ ΟΠ ῥοβ ὶ ομε (ὦ ΟΡ καὶ τοῖῦς συγῶεσεσι 53. τῇ ρυτους (ῃς) 

τ8. ἥν τὸ ἐλᾶιϊον εἰς το ῷΦως 128. [- εἰ οἷτμ" ἐαπεεία γὶς Ἀταῦ. 

Ι. 2. | ἐλγν»η αι μι) εἰ οἷεμηα ἣΝξς ἱπεὶς ΑΥ̓ΤΟ τ αν, ἤπδ 

ἤσπο Ατπγοηὶ (ὑοάά. 411. ΑΥγηι. Εά. θεῖ χαὶ τὰς συνϑέσεις ἴπ ο[δ- 

γαύϊ. πϊποῦο ΑΙοχ. καὶ εἰς τὸ ἐλ. τῆς ΧΡ. καὶ τὴν σύνϑ.]} Δ, 3. 

χαὶ 2] καὶ “Δ εἰς τὸ ἔλ.] κα εἰς ΠῚ ΝΙἪ,, 14, τό, σὸν 30, 32) δ4, 

ςς. τύ, ζ7, ζ9, 71) 725 73» 74. 70) 78, 84) 1906, 118, 128, 130, 131. 
Οοπρὶ. ΑἸεχ. 1ἰρῆ, ας. Νὶς. ΑὐνρῪ. ΑΥαΡ. 1. 2. δῖαν. Οὐτοσ, τὸ 

ς 7, 73. ελαιος (Πς) ταπῖ!πὶ τς. εἰ; τὸ φως και τὸ ἐλ. ςὉ. ΣΟ 



Ε Ο ῃ 

ΚΕΦ. ΧΧΧν. 
29. ϑεσιν τῇ ϑυμιάματος. Καὶ πᾶς ἀνὴρ χαὶ γυνὴ, ὧν ἔφερεν ἡ διάνοια αὐτῶν εἰσελθόντας ποιεῖν 

πάντα τὰ ἔργα, ὅσα συνέταξε Κύριος ποιῆσαι αὐτὰ διὰ Μωυσῆ, ἤνεγκχαν αἱ υἱοὶ ᾿Ισφαὴλ ἀφαί- 
30 

31. 

32. 

33" 

34 

35: 

ΚΕΦ. 

ΧΧΧΥΙ. 

" 

ἐεμᾶ᾽ Κυρίῳ. 

Δ Ο 5. 

Καὶ εἶπε Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, ἰδὲ ἀναχέχληχεν ὁ Θεὸς ἐξ ὀνόμα]ος τὸν Βε. 

σελεὴλ τὸν τῷ Οὐρίου τὸν Ὧρ, ἐχ τῆς φυλῆς ᾿Ιόδα, Καὶ ἐγέσλησεν «ὐτὸν πνεῦμα ϑεῖον σαρίας 

χαὶ συνέσεως χαὶ ἐτιςήμης πάντων, ᾿Αρχετεχτονεῖν χατὰ “πάντα τὰ ἔργα τῆς ἀρχιτεχτονίας, 

“ποιεῖν τὸ χρυσίον χαὶ τὸ ἀργύριον χαὶ τὸν χαλχὸν, Καὶ λιϑουργῆσαι τὸν λίϑον, ταὶ χατεργᾷ- 
ζεσϑαι τὰ ξύλα, χαὶ “ποιεῖν ἐν παντὶ ἔργῳ σοφίας, Καὶ ππροδιδάσαι γε ἔδωχεν ἐν τῇ διανοίᾳ! 
αὐτῷ τε, χαὶ τῷ Ἐλιὰδ τῷ τῷ ᾿Αχισαμᾶχ! ἐκ φυλῆς Δάν. Καὶ ἐνέχλησεν αὐτὲς σοφίας συν- 
4 ΄ ’ 4 ως ἂν ἰων ε »ἢ ἃς Με Ἁς ἙΝ με 4 

ἔσεως διανοίας, πάντα, συνιέναι ποιῆσαι τὰ ἔργα τῷ ὧγίε, χαὶ τὰ ὑφαντὰ χαὶ «τοιχιλτὰ ὑφά- -«- 

γᾶ! τῷ χοχχίγῳ, χαὶ τῇ βύσσῳ, “ποιεῖν πτᾶν ἔργον ἀρχιτεχτονίας, “ποικιλίας. 
{4 Ἀπ ος 

’ 

ΚΑΪῚ ἐκχοίησε Βεσελεὴλ χαὶ ᾿Ελιᾶδ, χαὶ πᾶς σοφὸς τῇ διανοίᾳ, ᾧ ἐδόϑη σοφία χαὶ ἐπιςήμη ἐν 

ἐοσυπᾶδ παληὰ καὶ τὸ ἔλαιον εἰς τὸ φως 131. καὶ τὴν σύνϑ΄. τοῦ 
ϑνμ.} καὶ τοῦ ϑυμιαμι. τὴν συνϑ. γ5. καὶ τὸ ϑυμιαμα τῆς συνϑ- 
σιως 14, τό, 4ς, 33, (8, (4, 57. 73» 77» 78» 1321» 133. α τὴν συνϑ. 
ς8. α οὐμηΐδ Απῃ. :. δἰχυε. Ἅσπτ. ἘὰΔ. εἰ ἐπ εριπεροίείοκον ἐἠγπεία- 
“19 ϑΚῖδν. Μοίᾳ. 

ΧΧΙΧ. Ὑοῖυπὶ οοπιπᾶ 73. καὶ πᾶς] κακαὶ Οοοζ. καὶ 

γυν}} ἢ Ὑυνη 40, ςΒ, 74. 76, 84, τού, ε34. ΑΙεχ. Αταρ, 4. δίαν. 
Μοί.. ἐσιλθόντας) ἃς ρείπιο, (σὰ αυης εχ οοτ. εἰσηλϑαν τοῦ; 
11. εἰσελθόντων ζ(9. αὑτοὺς εἰσελθόντας 128. εἰσελθόντες τύ. 

Οοπηρ. εἰσελθεῖν 14) τό, 2ς, 30, 48, (4. 47. 73ν 77» 78, 8.» 131. 
ὥς ἴδ τοκίυ, (κἀ πιο ρεῖτια πιδηι,, ὁ. εἰσελϑονΐαις ποισιν 130. ἱπέγν- 
ἔνεσαη! (ορ. στᾶντα τὰ ἔργα) α πᾶντα 14.) τό, ἃς, 30, ς2, (4 
δξς, 73» 77ν 78, 130, 131. (δῖ, Νὶς. οπενε οβῃ Αυγζ. Ασαι. 1. αἱ ὶ- 
406. Απῃ. Εα. ὅσα) α ς3. φμοεμπφκς Αὐξ. φιοδ Ἀπ. 1. 

αἰδϊαυε. Ατγηι. Εά. Κύριος] ρεαπιται ἀγςαϊ πὶ Οεοτα. ποι- 
ἤσαι αὐτὰ) αὐτὰ τοιησ. ςς. γσζαε ίκάα Αὐᾷ. κα αὐτὰ ς8. δίαν. 
Θεοῖς. Απῇ. 1:. δ᾽ίφυς. Αττο. Εδ. δια ΜωυσῊ} δια χειρὸς 
Μωυσὴ 29. διὰ Δίωυσην (σπιρί. ςοη)υπαίς εὐπὶ 44. Ατηι. Βά. 
ἥνεγκ.) καὶ πυεγχ. 29. Αστεῦ. 3. δίαν. Οἴτος. ἥνεγκ. οἱ υἱοὶ 
Ἰσρ. ἀφαιρ.} ὄνεγκ. ἀφαίρ. οἱ νἱοὶ ᾿Ἴσρ. (ὐοτορί. «τινίεγμνε ἃς ΑΠὶ 
7) εἶδε οὐ αλίοπει Αττη. τ. ὥς ἤπε ἤγμο Ατεηὶ (οὐ, 6|1)}. Αττῃ. 
ἙἘὰ. ἐε  φαα αὐ πίγαπι {πολίων οὐϊαιαμειε ΑἸΔῸ. 1.5. δίφο- 
μεμα) ἀναφαιριμα ι8. ἐὰ οὐϊαιίαπενι τος. 

ΧΧΧ. Καὶ εἶπε) οαἶχ! ἀπίεπε ϑἰᾶν. Οἰἶτος. ἰδοὺ} οἱάειε 

φεηοαί πῃ. 1. εἰΐαυε. Απῃῇ. Εά. ὠνακίκληχεν) κεκληκὲν 32, (3. 
ὁ Θεὸς} Κυρίος 14. 16, 2ς, (2, 54, 7) 73» 77, 78, 8ς, 130, 131. 
(ει. Νὶς. ο Κυριος 30. ἐξ ὀνόμ.) ΑΙ, τῷ, τό, ας,» ς2, “ῳ 

ς7) 73ν 77» 78. (εἰ. Νὶς. Αταῦ. 21. κα ἰῃ τεχῖυ, ἰεά μεῦθεῖ τπαῦῖο 

[οςυμπὸλ πιδῆυ, 131. Βεσελεὴλ) Βεφσσιλεηλ )ς. Βισελιηλ 130, 
111. Οεοῖξ. Βασιλιὴὰλ Αἰ. Οὐρίου) Ουρει ςό, ς8. [Δρί, 
Ονρ: ΝΙΙ, Χ, 18, 29, 30, ς3,) ςςν 64, 71») 74. 78» 76, 84) ὃς, τού, 
108, ε18, 128, 129, 110,114. ΑΙ. Αἰοχ. Αεδῦ. 1. 2. 2. ἔς σιλθὸ 

8118 τπδπι 111. Οὐρη γ4. Οριου (9, μα ΟΥτὴ ϑίαν. ΟἹἱ- 
τος. ιν Οὐτὶ δῖαν. Μοίᾳ.. , τὸν δὼ] τὸν 1ῳ τό, 19, 2) 

52, 545 57, 89, 73» 77ν 78» 131. νῶς δ, 18, 20, 30, 34, 64, γ1,) 28, 
54. γύ, 84,8 ς, τού, τοϑ, 118, 128, 129, 130, 134. Οομρὶ. ΑΚ. Αἰεχ. 

1ρί. δι. Νὶς. Αγαῦ. ᾿. 2. 3. ἢς πηλῦρὸ 118 πηλ 111. υἱμν Υ]], 
ς3, 6, ςβ. δῖαν. Απῃ. 1. δίηιε. Ασιῃ. Εά. ἰχ τῆς Φ.)] . τῆς 

1ς. 19) 30, (9, 7ζ. 82) 108. (στηρί. «Ἅ ἐγιέόν δῖαν. 

ΧΧΧΙ. ἐνίπλεσ.) ἀνεπλησ. 32. - ο Θεὸς 53. πνεῦμα ϑεῖον») 
α ϑεὴὸν Ατῶρ. 3. (ρίσιμ ἱπιοι σαὶ Οορι. σοφίκ(} καὶ σοφίας 
Ἐρί. οἱ (αρίεμεία εἰ ἐμοὶ ἐεμεία Αταὺ. τι. 8. καὶ ἐπιγήμ.) ἃ καὶ 

δίαν. Οῆτος. πάντων) παντα (ἢς) 129. Οοπιρ. , ς3, ς8. 
Οορῖ. Αγῶῦ. 3. Ἂς ἐκ οαμὶδα: ΑἸΤῚ. 1. ἐπ φενὶ Αἰτεοὶ (οὐὰ. 
881. Α΄τῇ. Εά. 

ΧΧΧΙΙ. ᾿Αρχιτεκτονεν} τὰ ἀρχιτ. ς3. 
-. τῷ ἴργα] κατα σ. τα εγα ἀρχιτ. «8. ώ κατὰ τ. τὰ ἔργα 74, 
γ6, 84, τοό, 134. αχατὰ ςς. σα ο»ης ορκ: ατολῥεδατὶ Αττὴ. 1. 
τῆς ἘΑΘΈΝῚ: ἐπ αττἀϊεδοπίτα Αι. τ. 2. χρυσ. χαὶ τὸ ἀργ.} ἀργ. 
καὶ τὸ χρνσ. 732, ἢς. καὶ τ᾿ χαλκ.}] α καὶ 8ϊδν. Οἴου. 

ΧΧΧΙΙΠΙ. λιϑεργῆσαι) λιϑέργειν 32. λιϑχργίσαι ΑἹά. τὸν 
λ9.] λαρίάρε Αττα. τ. αἰἥῆαυς. Ατπι. Ἐάα. κατιργαζι65.} κατ- 

Α 72. ἄρχιτ. κα]ὰ 

ἐφγασασϑαι 14) τό, ἃς, ς2, 47) 64, 74» 758» 76, 84, ὃς» τού, 131, 
134. ἄς ἰῃ ἴεχει, ἰοὰ πιαῦρὸ χατιργαζισϑαι μεῖπηα πηδηι, 130. 
ξύλα) ξυλικα 14, τό, 8 ς, (2, ς7, 735 74ν 755 76, 77» 78» 845) τού, 
130, 131) 134. Οχῖ, Νίς. ὃς ἴῃ τεχῖυ, (ο πάγρο ξυλα; ὃς. ποι- 

9 

εν} 4 16. Οφοῖζ. εἰ ἴεεέτε Αταῦ. 1. 8. 
φρω: Απῇ. 1. δισμε. Αππη. Βἀ. 

ΧΧΧΙΝ. νροῦ. γε δ.) ,οὅκ» ον ργοκεάοιε Ατεῦ. 3. 

γ4) α 38. .“.,γε 40, ς3» ςό, γ1, 77, τού. Αἰεκ. (ορί. σροδιδ. 
και "ς. προξιδ. τε 76. } δέδωκεν γι. {αντω ], ς3., 
βό, γ4ᾳ) 7γ8, 76, ὃ4, τού, 114. 1 αὐῇων 8α. 1} αὐτὸν τς. σεορίσα 
ἀἰεάδ Αταν. τ. εἰληυς. Ατπι. Ἑά. ἐν φῇ δια. αὐτῷ) εν τὴ διαν. 
ἀντου ανυτω γ8. ΑτδΌ. 3. ἐπ κοῦ ᾽ν, (ερίεμέίαα Αττῶ. τ. δἰϊίαμο. 
Αται. ΒΞά. αὐτῷ τε) τω τι (Βς) )ς. αἰ τε τοϑ, ι18. (ορί. βίαν. 
Ἀπη. τ. αἰΐυε. Ασιω. Ἑὰ. Θεοῖς. ἧἡφέ εἰ ((ς) Απῦ. 3. τῷ 
Ἐλιὰξδ)], τῷ Χ, 14. 18, 2ς) ς3, 48, (9, 78, 129, 131. Οὐπιρὶ. 
1ρί. Ολι. Νὶς. τῳ Ελιακ 112.ὃ. Οὐαό Απιδσ. Ἐ)]14ό ἴῃ ποιιὶ- 
πδῦνο Αιαῦ. Φβ. τῷ Τῷ} τὸν τὰ (ς) 9. ατῷ ς3ν 72. ατΖξῪ 19. 

᾿Αχισαμῶχ) Αρχισαμαχ 84. Αρχισαμακ 49. Αχισαμααχ τς. 
Αχισαμακ 82. Αχ,σαμᾶν ςς. ἀΑφσχισαμαχ 110, 111. «Δελγαικα 
Ἀπη. ᾿. δἴμαυς. τῷ. Εὰ. “κάϊν Μακἀὶ (ἃς) Οεοεζ. φυλης] 

τῆς Φ. ὟἿΙ, Χ, τό, 18,2 -ς, 32, 43, 46, ς7) (9, 64. 74, 26, τού, 119, 
130, 131, 134. Οοπρί. ΑἸά. ἰρί. (κι. Νιῖς. 

ΧΧΧΥΝ. Καὶ 1. 411, 1ς) ςς. Διδῦ. 1.2. καὶ ἐνέπλ.---συνι- 
ἕνα.) α ἴεο εἰ αὐς ἰϊ5 ἑηϊούδοκηϊ ς 3: κριὶὶ ἰνέχλ. αὐτὰς) Ἵ τνευμα 

Θειον ςς. φινο; ἱπερίου: Αττὰ. 1. διίίαυς. Ασπη. Εά. αὐτ. σοῷ. 
σννισ. διαν.} ἰαιεἰϊοδδανε οοσανι (ἀρίεπια Αὐτὰρ. 3. σοφίας] ἔς, [εὰ ν 
ἴωρετ ς Βηλίετη {υρναίςτιρι. 11. σοφιὰν 9, 2. σοφια γι. νεσῦϊ, 
υαῇ διανοίας ἰὼ ΟΥκοο ἑυεσῖι, Οορι. συνέσ. διαν.} διαν. καὶ φυνεσ. 
Ψ]1. καὶ σννεσ. διαν. ςό, 7ς, γ6, 130, 131. ὐρί, δίδν. χαὶ συνεσ. 

καὶ διαν. 11, Χ, 14) 16, τ8, 2 ς, 32, ς7. 24» 77. 78, 84, ὃς, τού, 134. 
Οοπιρὶ. Θεοῖς. ὥς, (εὰ καὶ 25 ὑπεὶς ἱποϊνίο, (δὲ. Νίς. , συνίσεως 
48, (9, 64, 71, 22, 118, τλδ. ΑἸεχ. Αταῦ. :.2., αὄ υϊπιπᾳυε ςς. 
“αριομὶα με ας Οορῖ. α διανοίας δ,ιλν. Μοᾳ. πα ϊα συνι- 
ἕκαι ποιῆσ.) -ἰ πανῖα (6ς) 14, ςς, τοϑ. φυνιεν. ποιησ. π. ΝΙ], τό, 

ἂν παντὶ ἴργῳ) ονμε 

“προδιξ. 

19, 2) 30, 30, (4, (9, 71» 73» 74, 76, 77, 8, 84) 1ού, 118, 128, 110, 
111, 134. Οοιηρὶ. Δἰεχ. 1ρί. ὧλι. ΝΙς. Αταῦ. 3. δίαν. Μοίᾳ. συνιεν. 
και ποιησ. π. 3. χαὶ συγην. ποιησ. α΄. Χ, 18. «- συνιεν. τὰ ποιησ. 

53. αποισαι ςξΒ. πσποιησ. π. "ς. ΑΙΔΡ. 1. 2. οσιπέα ἱπεείϊρενε κε 
νίαεετε ΟΦ εοῦζ. μ“υννυνονεγέ, “εις οΝς φρας ΑἸ. τ. δἰίαφυς. Αγ. Ἐά.. 

τὰ ἴφγα} «ρα: (ῆς, Ἰίοεῖ πάντα πιοὰο εχργεετας ; ετρὸ ἀπ πηκυὶς ροῖ 
συνιένα.) (ορι. καὶ τὰ] καὶ Υ1Ι, Χ, 14) τό, 8, 19, 2ς, 30, 

32) ξ4) 48, (9, ὅφ 71, 78, 74,73. 76, 77. θ4) 8ς, τού, 18, 128, 130, 
111) 134. Οοπιρὶ. ΑἸή. ΑἸεχ, [ἐρί. κι. Νὶς. Αυς. Οορι. δίαν. 
Αια. 1. 2. 3. καὶ τα ᾿ς. καὶ ποικ.} τὰ ποικ. Οοιερί. χαι 
τὰ ποιχ. ὙΠ, Χ, τῳ τό, 18,29, 32) (4, ςό, ς9, 64, 74) 2», τού, κ18, 

130, 131.) 134. ΑΙεχ. 1,ἱρί. δι. Νὶς. Αγαῦ. 3. -Ἂ εἰ. ἀγδείπιλο ΑΣ- 

τπεηὶ. σά. αἰϊαυί. ὑφάκναι---τῇ βύσσ.} ἐν τὴ νακινϑὼ καὶ ἐν τὴ 
πορφυρα καὶ ἐν τὼ χοχχὉ τῶ ἀλλοιωμῴνω καὶ τὴ βυσαὼ υφακαι 72. 
“,αεέέγε ἐγαοὶαάμνε εἰ ρυγραγαν εἰ κοζεύπεαι εἰ ὀχβενι Κγὸ {εχ ΑΥ̓ΘΌ. 

1. ἃ. ὑφάναι) α Αιδῦ. 3. Αππρεηὶ Οοάά. δϊαυΐ. τῷ χοχχίνῳ] 

Ἢ καὶ τῇ πορφύρᾳ ΑΙ. δίλν. Αἰχηεηὶ Οοφά. αἰϊᾳυϊ. Αττη. Εά. -Ἐ εα- 
ὅκῃ ἱπ εἰμι. υὐΐοοσς Αἰεσχ. «τυ Καὶ χων Αγ. 1. «Ὁ ἰάοτῃ ἤπὸ 

ἄχηο Ασωγχεοὶ (οὐδ. ραυς!. Ασπη. Εὰ. ργατωϊπυηῖϊ εὐ Αππηεηὶ (οὐ. 
εαυ. τῇ βύσσῳ] «τῇ τς. τοιεῖν) καὶ ποιεῖν Οοπηρὶ. ΑἸΩὉ. 3. 
ἀρχιτεκτονίας) αἀρχντεχτονια 72. Ὀεδεταϊτς αχτςυΐυπι Αταρ. 3. 
ποικιλίας) καὶ 'σοιχκ. 14.) τό, ς3, ς6, 7). 131. Ατῶῦ. 1. 2. εξῆς, 
ἰξὰ ἰημετροῦϊο ἀὐουΐϊο, Διδῦ. 3. χφις Οορί, 

Ι. Καὶ 15} α δῖαν. Οὗτος. ἐποίησε) ἥάεεγαπε Οὔτ. Απὸ. :. 
Απυεπὶ Οοὐά, Αἰ}. Βισελεὴλ] Βοιοίωμ τας. ἘΛλι46) Ελιαχ 
4Μ 

ΕΝ ΔῸΣ 

ἈΚΟΕ, σζἕηδν 
"ὦ 

᾿ἄλλς Τν δ 

ὑπτοὶ ἔχ! 

. )ικι“ἐν) γό 

αδε φο) 7 οὖ δ77 6, 

ζύντε 

Ὁ 

27) δὰν: Ζ 



Ἰ 

τον ΓΕ τὰ 
ΩΝ ᾿ώ 

φΦι 

νπ ᾿ ᾿ ἐ 

πΡνς κ' 

ξα΄ αἱ τ 
Ν τς 

͵ τὸ ἐἢ 

ΡΣ 
ὌΝ 

Σ 

οΥΎς ἢ ΝΣ : Ὁ ᾿ ι 

ΠῚ] ᾿ ἸΌΝ 
» ᾿ ! 

χ ὥςι 
Ψ ρ89 ΄ ΣῈ ον , ἊΜ ἯἙΝ Ἄ“ Φ, ΄ ͵ 

αύτοῖς συνιέναι. πδοιεῖν ππᾶντα τὰ ἔργα, χατὰ τὰ ἅγια χαϑήχοντα, 

Κύριος. Καὶ ἐχάλεσε Μωυσῆς Βεσελεὴλ χαὶ Ελιᾶδ, χαὶ “πάντας τὰς ἔχοντας τὴν σοφίαν, ᾧ 3: 

Ο Δ Ο᾽ Σ. 

ΚἘΈΦ. ΧΧΧΥΣ, 

χατὰ πάντα Ὁσὰ συνέταξε 

4 ε Ν ε ᾿ 3 ον δ χά ῪΗς ᾽ Ν, ε ' ΄ ᾽ὔ ΄ 

εὔωχεν ὁ Θεὸς εξιςημὴν εν. τῇ χαρδίᾳ χαι σαντας τῆς εχουσίως βουλομένους προσπορευεσϑ αὶ 
Ν ἊΜ φ»ὔ ρὸ » 4“ 

ασρος τὰ ἐργὰ, ὡςε συντελεῖν αυτᾶ. 
Ἁ᾿Ἂ ἰδὲ Ν 3 : ’ 

Καὶ ἔλαδον παρὰ Μωυσῆ πάντα τὰ ἀφαιρέμα]α, ἃ ἤνεγ-- 

χαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ εἰς πάντα τὰ ἔργα τῇ ἁγίου ποιεῖν αὐτά: χαὶ αὐτοὶ περοσεδέχοντο ἔτι τὰ 
προσφερύμενα παροὰ τῶν φερόντων τὸ πρωΐ. Καὶ παρεγίνοντο πτᾶντες οἱ σοφοὶ οἱ ποιοῦντες τὰ 4. 

“Αἁ͵ιετ, ω ΝΙΝ ) »ΧΨ Δ; » ΄ ». “4 Ν  - Ν "“ ω 
ἐργὰ τὰ αγίου, ἐχαςος χᾶτα τὸ αὐτϑ ΕργΟΥ, ὃ εἰργάζοντο αὐτοί. Καὶ εἶπεν πρὸς Μωυσην, ὁτι 

ν ΄ ε ζ - Ν. ὌΝ 3 φ ΄ ΄ ἰφιὸ “ς ἐς ἢ -Ν ρὋ 

σληνος φέρει ὁ λαὸς χατὰ τὰ εργα ὅσα συνέταξε Κύριος ποιῆσαι., Καὶ προσέταξε Μωΐσης, 

χαὶ ἐχήρυξεν ἐν τῇ παρεμξολῆ, λέγων, ἀγὴρ χαὶ γυνὴ μηκέτι ἐργαζέσϑωσαν εἰς τὰς ἀπαρχὰς 

τ ἀγίου" χαὶ ἐχωλύσϑη ὁ λαὸς ἔτι προσφέρειν. 
“ .» » 9. οἷς ν᾿,» Ν 

Και τὰ ἐργὰ ἣν αὑτοις ἰχαγὰ εἰς τὴν χατα- 
φὸ Ν᾿ ’ ν.» ἰδ 5 μο 93 ΄ ),ς ἰὴ 

σχευὴν ποιῆσαι, χα! προσχατελίπογ. Και ἐποίησε πᾶς σοφὸς ΕΥ τοις ἐργαζομένοις τὰς ςολᾶς τῶν 
Ρι 

173. πὰς] - ἀνὴρ 72. Ατηι. τ. αἰ ϊΐχυς. Απτ. Ἐά. ἐδόθη] 
Ἔ σταρα Κυριου ς8, γ2. Α΄πῃ. τ. ἰαυς. Απῃ. ἘΔ. -Ἑᾳα δ ο 

Αταρ. τ. 2. σοφία καὶ ἐπ.} ῥγϑιηϊῖς ἡ τοό. επιςημη σοφιῶς 
χαι συνεσεως 14, τό, ας, 10, ζ2, ζ4,) ζ79) 71) 77, 78, 8ς,) 120, 131. 

(δι. Νῖὶς. συνεσις και ἐπιςη μὴ ἴ9. πμοή ἰα οἱ ἐπιοἰ ρος (ἐπιςήμη 

καὶ -σύνεσις) Ατη. τ. ἐν αὐτοῖς} α Ασαῦ. σ. ὦ. ϑδ[αν. ΑΥἴπι. 1ἱ.Ἅ 
ἀἰίαυς. Αὐτν. Εα. συνιέναι .»,Ὄ19. 1τοϑ. ρΓδΠτηἴ τοῦ 128. 
Αἰά. «εἰ δ Χ ἴῃ οἰιαγαᾶ!. πήποσε Αἰεχ. εἰ ἐμμεϊ σεπέῖα Ατϑῦ. 1. 2. 

συν. ποιεῖν] ποιεῖν συν. (ς) τ 4. ποιεῖν} καὶ π. ς. Οεοῦσ, 

Ῥγαηγπυπε ὡςε 19. 72, τοϑ, 128. ΑἸά, ργαπηῖας ἰάεη 00 Χ ἴῃ 
ςΠαγαξς, τηΐποτγς Αἰεχ. πάντα τὰ Ἔργα} ονιπὲ ορμς Αττὴ. τ. 8}}}- 

4υε. Απη. Ἐὰ. ορως ταπῖυπι Αταῦ. 3. κατὰ 15} αὶ 19, 20» 71. 

Ῥτωτηϊπτιης τῷ Ν]], Χ, 64, 74) 74. 82, τοῦ, 128, 129, 134. (ΟΠΡΡΙ. 

1ωρΡί. (ορῖ. ϑίαν. Δ1οίᾳ. ρεστηιτας ἰάδπι εχ ΟΟΥΤ. ΤΠ ΠῸ5 Ὀυΐπηαυ 18. 

ῥγασηίτεις κίσην ἱπ οπαγαξε. πημοσε ΑἸἹεχ. τὰ ἅγ. καϑ.} ργα- 
πλϊτῖς τὰ ἐργὰ ζ3. τῶ αγ. τὰ χαϑῆχ. ς3) ςζ,) 84, 118. Αἰεχ. τὰ 
᾿αὙ. ἴδηται 10.) 759 198. τὰ καϑυκ. αγ' ς8. τὰ καϑηχ. τὰ αγ. 

᾿ Χ ᾽- Ξ 
δ} 72. καϑηκονία τἀπίυπι 29, 71. κα οἴπῃΐδ Αγδῦ. 3. χαϊς ποντ.] 

τον 

. αἰυφις. Αττη. Εα. 

α κατὰ )ς. και τὰ ὦ. 134. καὶ τῷ. 19, 2ς) 71) 103. ΑΥᾺΡ. 3. 
χαὶ χαΐα τ. 128. -Ἐορεγα ΑτΑΡ. 3. εἰ ομιης Ατῆν. τ. δ ιθ. Ατπι. 
Ἑὰ. ὅσα] α (Πς) τοό. α ς3. Αταῦ. 3. κ' Ἄγ. 1. δ ἴχυε. 
Αστῃ. Ἑά. Κύρ.} ρτατηϊπῖς γι ϊσυΐαπι ΑτδΌ. 3. 

11. ἐκάλ.) ἐνεκαλ. το. Βεσελ.} τὸν Βεστλ. ὟὟἾΊΙ, Χ, τ4, τό, 

25) 20) 535 τό, ς7) 59) 645 71ν 74. 75. 76, 77. 78, 8ς, τού, 120, 
110, 1310 134. ΑΙεχ. Τὰρί. (αι. Νῆο. Οεοῦσ. Αττη. 1. ἡ] ας. 

τη. Εὐ. Ἑλιαδ ] Ἑλιακ 130. ργαθπηῖτεῖς ἀπτιου]πι Οθοσρ. 
πάντας τὰς ἔχ.] πασᾶν ἔχουσαν ς 3. τὰς ἔχοντ.] τὰς ἄρχοντ. 

(6ς) 11ρί. τοὺς ἔχ. τὴν σίφ.] τὴν σ. εχ. 54. κ τὴν 29, ς3, 
71) τοῦ, 134. σοφιαν) συνέσιν 14, τό, ας, 29, 30, 32, ς2, ς 4) 

ςό, ς7.5 739 745) 759 765 78, 84. 8ς,), τού, 128, 1117) 124. (αἴ. ΝΙς. 

Οδοῖσ. ἧς πιᾶγρὸ Χ. συνέσιν ἱπ ἴεχῖι!, δά τΔΓσΟ ῬΥΪΠΊΔ ΠΔΠῚ 

σοφιαν, 1120. γνωσιν χαρδιας 523. φγειλΐῖς σύνεσιν καὶ τὴν ΓΙρΥ. 

ἜΤ Χ τπ εὐγάς Ατῇ). 1. -Ἐ οδάθπΊὶ πῆς ἤρπο Ασγπηεηὶ Ο(οαά. 

αἷἱϊ. Απῃ. Εά ῷ ἔδ. ὁ Θεὸς ἐπ.} οἷς εδ. ὁ Κυριος ἐπ. ς8. οις 

εὖ, ο Θ. ἐπ. 81, 1τοϑ. Οοπιρὶ. Αἰά. ϑ,δν. Μοίᾳ. Αγηι 1. ]11ηις. 
Ἀπη. Ἑά. οἷς ἐδ. ο Θ. ἄς. το. καὶ ὦ εδ. ο Θ. ἐπ. 18. ΑΥΔΡ. 1. 2. 
κᾧ δ. ὁ Θ. 7... κ οπιηία 72. ἐπιγήμην] τὴν ἐπις. ὡς. καὶ 
ἐπις. 7. σύνεσιν ἐπιςημῆς 74. 76, 84. τού, 28, 134. σύνεσιν και 

ἐπις. 195) 108. ((ἱεπείαηι εἰ ἱπιοϊσοπείανα ϑῖαν. ἐπιολἐρεπείανε τλα- 

Ὧτη Αγηι. 1. αϊαυς. Αττι. Ἐά. ἐν τῇ καρδ.] εἰς τὴν καρδίαν 19. 
α τῇ ΝΠ. α ογηπία ς3. -ἐ αὐΐων 72. Α΄ππεηὶ Οοαά, αἰΐφι!. Αἰτη. 
Ἑὰ Ἐτῦ Καὶ ἐδίογε Ατὐπα. τ. -Ἐ οήω: ΑτδΌ. τ. α. Θεοῦ. ἐχε- 

σίως} εχουσιους τοό. βουλομ. Ὡροσπορ.] βαλομ. τροπορ. 71, 78, 
108. συοἰσμίεε γέ Αὰξ. πάεσωπίες δίαν. Οἰΐγορ. τὰ ἔργ.--τὰ 

ἔργ. 'π σοπι. 3} λα Αἰτεγιῖγα εἴ αυ85 ἰϊ ἰητεήδοςης 7ς. τῶ ἔργα] 
ορως Ατπι. 1. αἰὕσχυο. Αττὰ. Ἐάα, ὥς] α Οεοῦσ. εἰ Ατὔπι. 1. 

αὐταὶ ταυΐα ζό. ἐΠκά δῖαν. Οἰἶζοσ. αὐλοὶ, 

αἰπαυς. Απη. Ἐά. 
Π]1. ἔλαθον παρὰ Μ.] πιᾶτρο ῥτπια πιᾶπὰ παρελαξον 139. πα- 

ρέλαθον το, Μ. ἰπ τεχῖυ ΝῚ]. ελαξοσᾶν τὸ. Μ. 19, τοϑ. ελαξεν 
Μωσης γ2. εἐλαξϑον Μωυσης (ες) ς7. σάντα τὰ ἔργα] τῆς 

δελειας 72. ἴῃ παπι. Πηρσυΐατὶ δίαν. Οἴτοσ. Αγπι, 1. ΔΠΠ1486. ΑΓη,. 

Ἑα, τὰ ας Κυριξ ς3. τῷ Κυρια τό. δὰ ἐχεμιρίαν (απ δναγὶὶ 

Αγ. 1. ἧς ἤης ἧσπο Αγπιεπὶ (οἀά. αἰϊ!. Ατπ). Ἑά, ποιεῖν αὐταὶ] 

α Αχωῦ. 4. χαὶ αὐτοὶ τροσεδ. ἔτι] κα ςὃ. χαὶ αὐτοὶ] και 

αὐα τ4. ΤΠ σετο δῖαν. Οἰγος. προσεδέχ.] ταρεδεχι. 10. 108. 

τροσαπεῦεχ, 18. προσεπεδεχ. Χ, 6.4. Τὰρί. ἔτι} ἐπι ς3,) τό, 

γερά ορεγα δῖαν. Οἴγοσ. Αγαῦ. 3. 

γζ,τιθ. αὶ "Δ ὼ τὰ προσφερόμ..] ΡγΘη τς (ροπ ἐς δἷαν. Οἴτοσ. 

φερόντ.} προσφεροῦϊ. 29.) 32. ς8, γ1. τὸ τρωϊ} τω πρωΐ 2ς. τῶ 
πρωΐ πρωΐ 29. 53. τὸ Ὡρωΐ τσρω! Χ, 14. τς, τό, τ8, 19, 30, 32. ς 2) 

ς4) 55) ςό, ς7. 8, ς0,) 64) γ1,) 73) 755 78, 83) 85, τοϑ, 118, 128} 
129, 1321. (ὉΠΊΡΙ. ΑΙά. ΑΙεχ. Τ1ἰρί, (δῖ. Νὶς. Ατδϑ. 1. 2. δῖαν. 

Αστη. 1. φὰς. Ἀπ. Ἐά. παπὸ δοάὴς (ἢ ς) (ορξ. 

ΙΝ. «ταρεγίν.] παρεγειν. τς. τῦαρεγεν. 19, 725) 82, 108, 118. 
“πσαραγενομενοι Χ,, 14, τός 18, 2:, 29, 30) 525) 53. 345 50) ς75 ζ0, ὕ 4, 

2 73, 745 76, 78, 83) 84, ὃς, τού, 128, 130, 1317) 134. ΑἸεχ. 
πᾶντες---ιγίου) κα δες εἴ αἴ [15 ἱπίει)ασεηϊ 72. σοφοὶ] --- τὴ 

διχνοια [28. Ἂς οἱ σσοιᾶντ. ͵  κα οἱ γζ. φὶ ἐαειϊεδαη! δῖαν. Μοίῃ. 

τὰ ἔργα] ρυππιτυμῖ πανῖα 10, 58. (οτηρὶ. ργαιηλίτῦς ἰάδπν ἴπὶ ςμο- 
ταξὶ. ταῖηθοσε ΑἸεχ. ορῶνς ουπὴ αὐτιουΐο Ασπεπὶ (ὐοήά. αἰτσαιϊ, Ασταν. Εα, 

τὸ αγ.}] αὶ 19. αὐτὰ ἔργ.} ἐργ. αὐτοῦ ς3,) ς89 72. ἑαυτοῦ ἔργ. 
Οοπιρί. δίαν. Αὐτῃ. :. αδἰΐφυθ Απτ. Ἐά. . ὃ) ἃ τ18. καὶ γα. 
τα ϑῖαν. εἰσγάφ. αὖτ.) αὖτ. εἰργαζ. Χ, τ, τς, τό, 18, 19, 2 ζ, 

30, 32, 535) 54) ξζ5 κύ) ς7, 58, 64, 719) 73») 77ν 78. 83) ὃς, το, ττ, 
128, 129. 121. (οπιρὶ. ΑἸά. (ὐαζ. Νίο. 5[αν. Αστη. 1. αἰϊφιθ. Ασην. 

ἘΔ. αυτοι πργαζον]αι ρτῖπιο, Γεὰ α; εχ ςοιτ. πλυταταγ ἰπ 0, 7 5. αὐῇοι 

ηργαφζουῖο 07) 1320. ΑΙεχ. αυτος εἰργαζοιῇο (ας) 74. αυτος εἰργα- 

ζετο γ6, 84, τοό, 128. εμοζος εἰργχῴοντο 114. 

ν. Καὶ], 849 128. Απηρηὶ Οοάά. αἰϊφυ!. Αὐτὰ. Ἐά. εἶπεν) 

εἰπαν Χ, 14, τό, ι8, 19, 25, 29, 525 53» 5.40 55» 506) 7, 58) 6, 71, 

73γ74» 70, 779) 78, 82, 83, 84, ὃς, τοϑ, 128, 129, 130, 131) 13. 
Οοπιρ!. ΑἸὰ. (αι. Νὶς. εἰπὸν 32, ς9. 72) 750 τού, 18. Αἰεχ. εχ- 

ΟΡτιαγαξ ἴῃ ρίυγαὶ! ϑίαν. θοῦ. ΑΥδΌ. 1. 2. 3. Ασιῃ. 1. δίυθ. Ασπη. 

Εα. τωρ. Μωυσ.) προς Μωσει ((ς) 72. -Ἐ λέγοντες Αἴεχ. 

Ἔ (ΩὉ κα εἰ αἰἰχεγαπὶ Ἄττῃ. 1. -" ἐδάδην πὸ ἥρπο Ατγιηθξηὶ Οοἕά, 8}}}. 

Αγ. Εἰ. ὅτι ἔργα---ὅσα] “ ερεπωπεογο ἀςοὶ δ ἤενγς ρορμίμνι ρίας 

φμαηρ Μωδεϊεη: ἐχοσρίαγ (παράδειγμ τ) »᾽οπιουσπεάϊ ορετὶς φμο ((ς) 

Ατπ). 1. 8]]}1}4υς. Ασηϊ. Εα. φέρ. ὁ λ.} ο Δ. φερ. ς8, 72. προσφε- 

βθει ο λ. 29. -Ἐ ὑπερ το ἱκᾶνον τῆς δουλείας 72. κα ὁ 59. κατα) 

ὥᾶαρα Χ, τῷ, τς, τό, 18, 19».23,) 32) 53, 53) 54) 5 Ὁ» τό, ς8, ς0, 64, 

71) 72) 73) 74) 787) 765) 77» 78, 85) τοῦ, 118, 128, 120) 131, 134. 
Οὐοπιρὶ. ΑΙά4. ΑἸοχ. 1ἰρί. (αι. Νῖς. Οορι. ΑἰλΡ. 1... τῶ ἔργα) 

σα] κα ς8, 7:9, τοϑ, τι8, 158. 

ὦ 19,72. Κύρ.}. Κυρ. 8. 128. οΘεος29. ποιῆσαι] - αὐχ 
327) ς8, 22. (ορῖ. -Ἐ ἰάεην (δυνη6α τηϑην 131. 

ΝΙ. καὶ ἐκηρυζ.] δνοείφμανε δίαν. Οἰΐγορ. λέγων] α 71. εἴ 

ἐϊχίε Θεοῦ. ἐῤ ἀΐεέονε (5) Αγπι. 1. αἱϊίαιιθ. Αὐιη. Εά, 

γυνὴ} ἢ γυνὴ 29. Ατηι. 1. αἰΐαις. Ατηι. Εἰ. 
ἐργαζ. ετι ςξ8,. 72. μη κατεργαζ. ἢς. τᾶς πχϑχ.} ἴῃ ΠΌΙΏ. 

Πηριυίατί δ᾽αν. Αὐπῃ. 1. δἰ ]αθ. Αγπ. Εαὰ, ἐκωλ. ὁ Δ. ἔτι τρροσῷ.] 
2οῆεα ἱπλϊ φεδαιϊμν βορμῖμς αὖ αι ΐετεπάο Αὐπι. τ. αἰἴᾳυε. Ατγην. Εή. 

Ν]1. Καὶ 1] α Θεοῦ. ,ώ ιν. Οἰἶζτορ. τὰ ἔργ. ἣν αὐ- 

τοῖς 'κ.] τὰ ἐργ. (κ᾿ ν αὖτ. Χ, 145 16, 18,5 5. 30, 51, τό, ς᾽, 64, 

73,76, 77, 78» 84) 85, τοῦ, 128, 130, 131,134. Αἴοχ. Οεούρ. τὰ ερῖς 
ἣν κ᾿ αὖτ. ς8, 72. τὰ εργ- ἢν αὐτῆς τιχ. (ἢ!“) 7ς. ορεναία ἐρίονμσι 
7 εγούακε (ἢῃς) Διτα. τ. αἰΐφυς. Αὐπὶ. Επ. εἰς τὴν καίατκ.] εἰς πα- 

μηκέτι ἐογας.} ΚΜ 

3. 

ἼΩΝ 

3 
ΡΝ 

σᾶν τὴν καΐχσκ ς8,72. ΧΚ τι ογεὶ ἀρβαναιι ορονῖς τίη, τ. ἢς ἤπς, 
η 

Εα. ποιγσα χυΐα Το, {48 ΩΣ: 
δ. 2) 5 

ΓῪ 5 ΠῚ ᾿ ΒῚ Ν .“. τῶν. 

ῇσπο Δύπιθηὶ (οαᾷ, αἰ". Αὐπ]. 

Φ Λ Ὁ Γ Δ νον Υ ἡ πα ΥΥῪ ζ' )ς ἤν - Ὁ γς, γύ, 84, τού, 1ο8, 1234. Ατη]. 1. - ἰάσπι Ὁ Χ ἴῃ σπάγδέξ, σηϊ- 
᾿ ! νη ᾿ ᾿ς. δ᾽, ΝΣ δ » αν. Ἂν »᾿ 

ΠΟΙ͵ΙΡ ΑἸΙΘχ. “.- ΟΡΘ͵Ω Δ'ζγχγᾷς, 2. α ἌΓΤΙΠΘΟΩΙ οὗ. 4:61}. Ατηι. ΕΔ, 

“ 

7 
ἢ, ἐπ. 

οἱ πρροσκατελιπο- 

1Ό..1 .. δὲ 

ἰς (ορῖ. 

σοφὸς) -ἢ τῇ 

αἰ 



Ε, 1} 

ΚΕΦ. ΧΧΧΙΊ. 

9. ἀγίων, ἀΐ εἰσιν ᾿Ααρὼν τῷ ἱερεῖ, χαϑ! συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 

1ο. 

ΙΙ. 

12. 

13. 

14. 

1ξ. 

Ο Δ Ο Σ5. 

Καὶ ἐποίησεν τὴν ἐπωμίδα 

ἐχ χρυσίου, χαὶ ὑαχίγϑου, καὶ πορφύρας, καὶ χοχχίνου νενησμένου, χαὶ βύσσου χεχλωσμένης. 
" »» 4 ΑΗ ’ Ὥἶ ΄ ΄ [74 ΄ ως ρ ε ’ ᾿ Ν ἮΦ , 

Καὶ ἐτμήϑη τὰ πέταλα τὰ χρυσίου τρίχες, ὥςε συνυφάναι σὺν τῇ ὑαχίνϑῳ, χἀὶ τῇ πορφύρα, 
χαὶ σὺν τῷ χοχχίνῳ τῷ διαγενησμένῳ, χαὶ τῇ βύσσῳ τῇ χεχλωσμένη" 

9 », 

αὐτό. 
95 ἐε Ζ΄ 

χαϑ ἑαυτό. 
4 ν ’ δ ’ Ν, βυ Χ ’ ϑ9α ᾽ὔ’ ξ Κύ ἰαχ 

“σορφυρᾶς, χα! χοχχίγου ἰἀνεγνησμένου, χὰι υσσοῦ χεχλιὠσμεγῃης, χανα συνεταζε ὑρίος τω 

Μωυσῇ. 

ἔργον ὑφαντὸν ἐποίησαν 
3 3 δ ἰφὲ ἰδιω 3 ’ 

Επωμίδας συνεχόσας ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, ἕρίον ὑφαντὸν εἰς ἄλληλα συμπεπλεγμένα 
Ὁ Σ ΄ 2 "Ὁ ιν ΄ Ν Ἔξ αὐτὰ ἐποίησαν αὐτὸ χατὰ τὴν αὐτῇ ποίησιν, ἐχ χρυσίου, χαὶ ὑακίνθου, καὶ 

Καὶ ἐποίησαν ἀμφοτέρους τὸς λίϑους τῆς σμαράγδον συμπεπορπημένους χαὶ σερίσε- 
σιαλωμένους χρυσίῳ, γεγλυμμένους χαὶ ἐχχεχολαμμένες ἐγκόλαμμα σφραγίδος ἐχ τῶν ὀνομάτων 

τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 

διανοια 20. Οοἴπρί. ΑΙεχ. Ασαῦ. 1.2. Ἔτη καρδιά 73) 128. Ατγην. τ. 
δἰ4υθ. Αὐτη. Εά. ρεωπιτῖς αὐτὶ συν Οὐογα. ἐργαζομένοις} 

ἔργοις τργαζομένος (Π.) 29. πὸ μὲγ τοϊππὶ μος σϑρυῖ ἰςφυυηταγ, 
ἐὰ πορ ποθεῖ ᾿ς, πὰ ἴῃ ςαρὶῖς Ἀχχῖχ, ἃ ἥμης σοπιπιδς ργμηῖ, υἱημς 26 
ἙοΥΓὩΔ ἱτὶ είς πλι πὶ ρείτηυν ἰρο  υὐνςο, (οιρὶ. (ἰὐπὶ ελ, φυδηΐυπ) νἱ- 
ἀεῖυγ, ἰδςϊυπὶ ς8, 72. ΑἸΩδ. τ. 2. Ατγπιεπᾶ δ ετῆο. Ἐπάςσπι ηἱ φυοά 
εχ ἴετς ςοπιπιδία, υΐψυς κά νοςε5 λίϑους σμαρώγῥου εχεϊυῆνε ἰῃ 135 
ΓςΟπ)πΊδῖς, εἴ ΔΙᾺ φυπίαπιὶ ροῖϊ ςοπηπιὰ 29, ρεπεηῖ, ροηὶξ ᾿δ᾽ά Ἐπ), εἴ 

ποῦ ἢϊς, δ, Ἡοπιπι αὐἵοεπη Ε χεπιρίληυπι Ὗ' αὐϊδηῖεβ, οὐ 115 τε υο- 
τσ) ογώμεση Εἰοπ5. ναῦςαηα ἐτναπύυπι, ᾿ς σου)υπέις {ι|0}}- 
οἰ. τὰς τολ.] τας ἐντολὰς (ἢς) ς3. τὰς ἐντολὰς Κυριου 
19. «τὰς Ἄτην 1. αἰΐφυς. Αππ. Ἐκ. Μοίαμα συμν απὶουΐο Οεογζ. 

τῶν Ζγιίων}) αὶ 19. πιᾶγγο ας ΠΝ γαπὶ ὑΣ ὧν ἴῃ ἀμαῦι5. ἰὶς. νοοίϊνι8 

τηυϊαγεῖυτ 'π ας, Χ. πίᾶγρο ῥγίπιᾶ πιδπυ τὰς αγιᾶς 130. τ. ἀγ- 
αἵ εἰς. ᾿Ἄχρ. τῷ ἐρεῖ.) λειτουργικας ὡςε λειτουργεῖν ἐν τῷ ἀγίω, και 

ἐχοινσαν τας ζολᾶς τῶν ἀγιων αἱ εἰσιν Ααρων τῶ μπρὲ (ἔς) ς8, 72. 
λειτουργικᾶς ᾿Ααρὼν εἰς τὸ λειτουργιῖν ἐν αὐταῖς ἱν τῷ ἀγι» ΟομθΡΙ. 
δμισγρίια; ἐμμεςίανι ες πὶ ὼς τ απ χατίο, εἰ γιεῖ βοΐ: (απ ὄγοτσε 

45.“ Λιπὶ “ίατοπιὶ (αςετίοιε (ῃς) Αγαῦ. 1.2. Ατηλ. 1. αἰΐφυς. Ασα. ἘΔ. 
α αἵ ξ9. χα} καϑαπερ 8. χκαϑὼς ς}. Κύριος) ἔωρτα- 
(ςηρῖ. ρηπι πᾶπυ Ἄττῃ. 1. 

ΙΧ. Καὶ ἐποίνσε} καὶ ἐποιησᾶν 14. τό, 18, 19, 25, 32, 42) 43, 

ς4.,) τύ, ς8, 4, 571, 722) 74. 7ς, 78, 82, 84, τού, 118, 130, 131,.134. 

(οπτρὶ. Αἰοχ. {ρ΄ δι. Νὶς, (ορῖ. Θεοῦ. Απτπὶ. τ. αἰᾳφυς. Απτῃ. 
ἘΔ. μέγα ἀνίεσι δἷλν. Οἴγοζ. Μέεγμαι! ᾿λπῖυπι Ασαῦ. 3. τὴν 

ἐπωμ.} ἱπ ἢυπιὶ. ρίωγα!Σ Ατπν. 1. δΐᾳυς. Απη. Εὰ. ἐκ χρυσ.} 
α ἐκ τον, 1ο8. δκγέμαι ΟΘΌΓΡ. πορφύρ.} ἐχ ρυγρανα Ατπι. 1. 
αἰΐᾳυς. πη. Ἑά. καὶ χοχχίνου) εἰ ἐκ “θεοῖν Ατπι. ι. δἰ ἴυς. 

Δπη. Εά. α ς3. Οεογρ. γένησμ.} α 53. Ηἰετ. διανενησμ. 32. 
χαιχλωσμένα (ἢς) 7ς. τείετῖγ, (Ὁ ξέπετγε ἐσσπιϊπΐθο, δὰ πορφύρας 
Οεοῖς. βυσσον) ἐς ἐγ Οεογς. Απῃ. ᾿. αἰΐᾳφυς. Απι. Εά. 
κεκλωσμένης} διανενησμενν (ἢ) 53. 

Χ. Καὶ ἐτμ. τὰ πίτ. τοῦ χρ. τρίχ: ὥρε συνυφ.} αδεῖ τὰ πίταλα 

τὰ χρυσίου τεμνίι τρίχας ἰπ αἰϊυΐοπς Ῥμίΐο ἱ, 491. «ἰ ἀανιίκαι ἐὰ 
αμΐο αἰμδἶο κ' εὐκπίἐχετεκίν Ατλῦ. 3. τρίχες) “, εγίνε ϑίδν. 

ΔΙοίᾳ. σὺν τῇ ἡ σὺν τς, 7ζ») 118. τῇ Φο6φ.] ἐκ βῆρατα 

δίαν. Δοίᾳ. Ἀπ. ᾿. αἰΐφυς. Απῃ. Εά. σὺν 23] α 72. τῷ 

διανωνομ.} ὥς εχ ςοῖτ. (ςὰ τὸ διανενησμένον ὈΓΙΠΊΟ, 75. α 72. νΕῖ- 
τυηῖ, φυλῇ ἴῃ Οσαςο Τυςϊ τῷ κεκλωσμένω, Αγ]. 1. αἰίϊᾳυς. Α΄. ΕΔ, 
τῇ βίσσω]) συν τὴ . 11, Χ, 14, 16, 19» 2ξν 30, ς2, 53) 54) ξς, ςό, 

ς7,) 58) 59, 04, 21.7.4. 76) 71. 78, 82, 8.4. ὃς, τού, τοϑ, 128, 120, 130, 
131, 134. (ὑοπιρὶ. ΑΙά, Αἰεχ. ρ΄. (ὑαί. Νῖς. Αγαῦ. 1. 2. ϑδ,αν. 

Αττη. 1. αἴϊαυς. τη. Εά. τῇ χίκλωσμ.} , 72. δῖαν. Οἴἶτοξ. 

νεπυπῖ, φυλῇ ἴῃ Οτσοο βιςσὶς τῇ διανενησμένγ, Ατπη. τ. αἰϊΐφυς. Ατηι. 
Ἑὰ. ἔργον ὑφαντὸν ἐποίησαν αὐτό. Ἔπωμ.] εἐργον υφαντον ἐπωμ. 
ἐπ. αὐτω 7γ2. ἔς, πιῆ φυοὰ Βλῦεαι αὐτὸ ς8. εῤγὸν ὑφαιῖΊον. ἐποιησαν 

αντω ἐπωμ. ἰερυηῖ εἴ ἰηϊετρυηρυηῖ, ἰοπῖε ς9. ςετῖς ΑἸεχ. ὑφαν]ον] 
ὑξζαντου 32. τανίοραίκπι ΑΤᾺΡ. 1. 2. αὐτό) , 111. ἄντω γι. 
εἴ, αὐ ραυΐο Ξηῖς ποϊδ[ιπι, ς8, 59, 22. αὐτῷ ἴῃ ομαγαέϊ. πίποτς Αἰςχ. 

εἰς αὐτὸ Αἰά. ἀος Αγαν. ᾿. 2. 

ΧΙ. Ἐπωμίδας συνιχ.} ἐπωμίδα, συνεχ, (ἢς) 1ἰρί. Ἔχρτίπιϊε 
υἴγαπίφυς ἰὼ ἢλπὶ). ἀηγυϊαγὶ αν. Οὗἶτοζ. ἰηϊογροπὶς τῶν ϑίδν. 
μερὼν} - αὐτῶν ς(. ᾿ αντου Χ,, 14) τό, 18, 25») 30, 32) 2) 57» 

49.) 04) 72... 7357 Ὁ 74. 76, 77, 78ν 8) ὃς, τού, τ18, 128,. 1.20, 131) 134: 
ΑἸἰὰ. ΑΙεχ. μωρέ, (ας. Νὶςο. Αὐσ. ΔΑτιαῦ. 1. 2. ἔργ. ὑφ. εἰς ἄλλ. 

συμπεπλ.] Ὁ (πτὶρίὰ ς8. συμπεπλεγμένα" ἐργον υφαντι εἰς αλληλα 
12, ὥς, εἰῇ φυοά Ἔχρηπιαης ὑφαντὸν, Αταδ. 1. 2. κα ἔργον ὑφαντὸν 

Καὶ ἐπέϑηχεν αὐτοὺς ἐπὶ τὰς ὥμους τῆς ἐπωμίδος, λίϑους μνημοσύνου τῶν 
.9 5 Ν Ν, 4 ΄ ρο φΦ 

υἱῶν ᾿Ισραὴλ, χαϑὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. Καὶ ἐποίησαν λογεῖον, ἘΡΎΟΥ ὑφαντὸν οι- 
Ζ 

Ασα. :. ἄλληλά] αλληλας ςς, 74, 76, 84, τού, γ34. συμ» 
πιπλιγμ.} συμπιπλιγμίνας ςς, ιοό6. συμπεπλεγμένον 18, 29.) 6, 
ξ9,), 64, 71) 74.,. 844 128, 114. (οπιρί. ΑἸεχ. 1ἰρῖ. ἧς ἰη τεχῖυ, [κε 

ΓηΆΤίΟ α, Χ. χαϑ᾽ ἑαυτό] ἂς ἱπ ἴοχῖυ, 1.4 πιᾶγρο α, Χ. κχαϑ' 
ἐχυτου 72. κα ταὐτὰ 14, τό, 25, ς2, 54) 73. 27. 131- (λϊ. ΝΊς. 

ἢς ἴῃ τοχῖι, ἴοά πηᾶγρο ῥγπιδ τηᾶπ καϑ' ἐαντονν 130. ὥς ἰπ ἴεχτι!, 
(τἀ πιᾶγρο καϑ'᾽ ἐάντον, ὃς. χαϑ αὐτὰ 19, 1ο8. εἰς εαὐτὸ ΟΧ (ΟΙΤ. 

{πὰ εἰς ἑαυτω ρεΐπιο, )ς. δοη ἀϊιπσυυηῖ ἰἰς ς9, 72. ΑΙεχ. 1ἱρί. 
Ατῦ. τ. 2. α δἷδν. Μοίᾳ. 

ΧΙ. ἘΣ αὐτῷ} εξ ἐαντον 16, 82. ἀϊξηγυϊ! ᾿ς εἴ μξς σοη- 
ποόχις οὰπὶ ργαοοἠεητίθυβ, 72. τείςττ ἰας δὰ ργαοοάςητια, Ἰϊιοεῖ πλιά 
αϊπρσυάαι ᾿ς, ΑἸεχ. ἱποίυσ. αὐτὸ} καὶ ουπὰ [44. ((15) 72. ρμτδ- 
πὐτυις ἡ Αταθ. 1.2. «Δ αὐτι κατὰ τὴν αὐτῷ πο.} αὶ Αἰεχ. μὰ 
καϑ' ἑαυτὸ “χεσσεμ δῖλν. ἐποίησαν) ἐποιγσιν τς. ἡποιει τού. ῥγῶ:- 
πήπῖαης ες Αγλῦ. 1. 2. αὐτὸ] « Χ, 14, τς, τό, 18, 10, 25», 30, 

ζ1,) 53) ςς, οὖν ς7, 48, (9, 64, 71, 73ν 7 75» 70, 77, 82, 84, ὃς, 

ιοό, 108, 118, 128, 129, 130, 131) 114. Οοιπρὶ!. Αἰοχ, Ττρῖ. (ας. 

ΝΊς. ορῶω; Οορι. αὐτοῦ ποίησ.) τῦοιησ. αὖτ. ς8. Αγλδ. 1. 2. 
ἐχψτου ὥοιησ. 14. τό, 199) 2ζ,) ζ7» 77» 78, ιοβ, 129, 11:1. (ὑλζ. ΝΟ, 

χρυσ.] Ἕ χαϑάρου 20. χρὺσ. καὶ ὕακ. καὶ τυρῷ. καὶ κοχχιν.] 

ἐπ ἄεγο, εἰ ἐκ ἀγαειπιδο, εἰ ἐχ βεγβυγα, εἴ ἐχ οὐζζίπο Ατηλ. 1. δἰϊϊαας. 

Ατο. Εά. κα καὶ δηΐε κοχχίν. 131. ἃ ΧΑῚ ἀηῖε ὑχχ. διαν. Οἶτοσ. 
υρρίει εχ λπῖς ὑακ. δίαν. Οἴἶτος. καϑὰ] καϑω; ιοϑ8. χαϑάπιρ 
Αἰά. Μήωυσν) Μωσει (υἱ ἔπξρε) τό, ι8, 12... Μωσην. 

ΧΙΙΠΙ. Καὶ ἐποίησαν] καὶ ἐποιγσὲν 71) 130, 111. Απτι. Σ. Αἰϊίφυς. 

Απῇ. ΕΔ. μεζγενι ἀμόνι Οἷᾶν. Οἴἶτος. ἀμφοτίο.) κα 18 τὲς 

λίϑ.} πιᾶγρο τοὺς λιϑίνους ὃς. τῆς σμαράγῥδ.] ὌΛΤΤΙ καὶ (ἢ) 
ης. συμπιπορπημ.} συνισφιγμένας ἃς, ς2. (ϊ. Νίο. ΕΠ αἰϊο- 
τὰπὶ Ἰητεγρεσῖατη. «φιαίος Οορῖ. εον)μπέϊοι Ατδ. 3: καὶ 4] 
α Δι. 3. καὶ περισ.--καὶ ἐχχεχολ.} α ξς εἰ αυξ 115 Ἰηϊετ)α- 

ςεηὶ ς4. . περισισιαλωμίνους) περιδεδλημένους )ς. σεσιχλωμ. 72. 
σιαλωμ. εχ ςοιτ. ἰεοςυπάκ: πιδηυβ 16. τερισιαλωμώους Οομηρὶ. 
“ἀἴΣὸὼ: Αταῦὺ. 1. χρυσίῳ] α 43. 

κιχολ , Χ, ΄τ4, τό, 18, 19, 29, ς7» 59» 04» 73» 74» 75. 76, 77» 78,. 
84, ὃς» τού, τοβ, τ18, 128,.130, 131, 134... Εἰρί. (τ, Νῖς. Αγαῦ. 
1.8. κ καὶ 72. κ ΟἸηηίᾶ ς4. εν λυμα: ] γεγραμμενες τ9, 75. 
ργζπιτυηῖ χαὶ 745) 7ς. 765) 84) τοῦ, 134. Αγδῦ. 3. Αγῃη). ι. 

Οἵ 

ἐχκεκολαμμένως) ἐγκεχολαμένας 72. κεκολαμμένες (οὨρ]. ἰγ- 
κόλαμμα] ἐκκολαμμα Ν, Χ, 1451» τό, 18, ς3,) ς4). ά, ς7, ς8, 71» 
23) 78. 849 ὃς, τού, 120.) 130, 131. ΟΟΠΡΪ. α ἢς εχ ςοττ. ἐεουπάι5 

τηληὺ8 ςς. ὥς, (εἀ (μρεῖ χ ῥργιπιδιη Γργ ας ΠΡ  ξιγ γ, ἃς. εἰσχολαμμχ 
40. α((ς) 72. σφραωγίδος] σφραγιδὰς 72. Ἐ καὶ οἱ λιϑοι σαν 

19, 74» 735 76, 84. ιοό, τοϑ, 124.2ἁ. ἐκ τῶν υἱῶν] εξ υἱων 72, 7. 
ΧΙΝ. ἐπέθηκεν] ἐπεϑηχαν τό, ς9, 755 779. 108. Οοιῃρὶ. 1ἱρῦ, 

δἷαν. αὐτοὺς} , ιν. Οἴτορ. ὦμους} ὃνο ὠμοὺς 64, 83, 
128. λίϑους μνημοσ.}) λιϑοι μνυμοαυνον εἰσι ς6. (οπιρὶ. ἔς 
ΤῊΔΓρΡΟ ὃς. ἄς, εἷῇ αυοά Ππαῦεαϊ λιϑους, 3ο. ἧς, πῇ αιοά μνημοσυ- 

νον Βδαροδῖ, 53. λίϑχς μνημόσυνον 1 1ρί. ἠαρίαει ἐπ πισηιογίαίε δῖαν. 

Μοίᾳ. μνῆμ. τ. υἱῶν Ἴσρ.] τ΄ Ισρ. υν. μνημ. 7. 
ἢς ἴῃ ἴεχῖι, (φ πιᾶγρο οἷς, Χ. τοῖς υἱοις 14γ 16, 32) ς3, 

)8, 8ς, 130, 121. δῖ. Νίς. τοὺς νιους (ἢς) 2ς, 7ς. 
Κύριος) ἐ Φεμε συπὶ ἀπίςυϊο Οεοτς. 

ΧΝ. Καὶ ἐπ. λογεῖον, ἔργον  ἐργον. ἐπ. δὲ λογ. (ἢς) 19. 
ἐποίησαν] ἐποίησεν ὟΝ, Χ, τς, 18, ς3,) ς8, ὅν, 72, 74) 76, 84, τού, 
128, 134. Αἰοεχ. [ἐρί. Απη. 1. αἰὔφυε. Ατη. Εα. λογεῖον) τὸ 
λογ. 255) 437) 717γ118. ΑΙεχ. Απῃ. τ. αἰἴᾳφυς. Αται. Ἐά. ἃ τὸ }η« 

τῶν νίων] 

54) 73» 77» 

λζτων 72. 

γεγλ. καὶ ἐχκεχολ.) α χαὶ ἐχ-, 

γεῖλ. 
--ὀνομάτ.) ,υίριμπε ἐπ ἐπε εμίρέκγα Πα δ πονεῖνα (ας) Αταρ. 3..ῦὺ 
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χιλίᾳ, χατὰ τὸ ἔργΟΥ τῆς ἐχωμίδος, ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνγου, χαὶ πϑρφύρας, καὶ χοχχίνου διά-. 

γεγησμένου, χαὶ βύσσου χεχλωσμένης. 
μῆκος, χἀὶ δπιϑαμὴς τὸ εὗρος διπλοῦν. 

Τετράγωνον διηλεν ἐποίησδν τὸ λόψεϊον' σχιϑὰμῆς τὸ 
Καὶ συνυφάνϑη ἐν αὐτῷ ὕφασμα χατάλιϑον τετράς τι- 

χον" ςΐχος λίϑων, σάρδιον καὶ τοπάζιον χαὶ σμάραγδος, ὁ ςίχος ὃ εἷς. Καὶ ὁ ςἰχοξ ὁ δεύϊε- 

ῥὸς, ἄνϑῥαξ, χαὶ σάπφειρος, χἀὶ ἴασπις. Καὶ ὁ ςφίχος ὁ τρίτος, λιγύριον, χαὶ ἀχάτης, χαὶ 

χρυσίῳ, χαὶ συνδεδεμένα χρυσίῳ. 
Καὶ ὁ ςΐχος ὃ τέταρτος, χρυσόλιϑος, χαὶ βηρύλλιον, χαὶ ὀνύχιον, περιχεχυχλωμένα 

Καὶ οἱ λίθοι ἦσάν ἐχ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ δώϑεχα" 

ἐχ τῶν ὀγομάτων αὐτῶν ἐγιεγλυμμένα εἰς σφραγίδας, ἔχαςος Ἐκ τ ἑαυτᾷ ὑγόμαϊος εἰς τὰς δώδεχα 
φυλᾶς. Καὶ ἐποίησάν ἐπὶ τὸ λόψεἴον χρωσσοῦς συμπεπλεγμένουξ, ἔῤγον ἐμπλυχίου, Ἐχ χρυσία 

χαϑαρᾷ. Καὶ ἐποίησαν δύο ἀσπιδίσκας χρυσᾶς, χαὶ δύο δακτυλίους χρυσᾶς, ( Καὶ ἐπέϑηκαν 

τὰς δύο δαχτυλίους τοὺς χϑυσᾷς ἐ ἐπ᾿ ἀμφοτέρας τὰς ἄρχᾶς τῇ λογείδ. Καὶ ἐπέθηκαν τὰ ἐμ- 
[4 2 ’᾽ 9ϑ»"»"- Ν, ,΄ » 5» 2 ’ ων ως δῷ ΡΝ ΄ Ν᾿ 3 Ν, φ 

πλόχια ἐκ χρυσίου ἐπὶ τὰς δαχτυλίους ἐπ΄ ἀμφοτέρων τῶν μέρων τὰ λογείου, χαὶ εἰς τας δύο 

συμξολὰς τὰ δύο ἐμπλόύχια. 

γειον . Νίοιι ποίδθιν ἴπ Οοάϊοε, υ8 ἤφηὶ νἷ5 ἐετηϊηεῖατ : ρεττησξ 
ζουῖε αἱ αἰίουϊιπι ἰδμίπι. ἤσ πε ἤρπὸ Αγ. 1. 2. λογεῖον, 
1ργ.1} ἐργὸν λογ. τοΒ. α ἔργον Αγδῦ. 3. ὑφαντὸν} νφαντου γ- 
σοιχιλίᾳ ποιχιλιαᾶι 14) 16. ποικιλίας Χ, 18, ττϑ. ΑΪοχ. 1λρῖ, τῇ 

ποικ. Οοπηρὶ. ταγίμηι ΑΥδΌ. 3. τῆς ἔπωμ.} κα 72. 

[44ᾳ.] α 30. χρυσίου) -ἰ- καϑαρου 18. ὑακίνθου καὶ πορφ.] 
βυσσὰ και πορφ. (ῇς, Ἰϊςεῖ βύσσε τερεῖαι ροῖεα) τὰ. ἐκ ϑαείπιλο εἰ ἐς 

δύνρεγα Ἄττη. τ. αἰϊαυε. Ἄπῃ. Ἐά. κοκκίνου] ἐκ ορεςίπο Αὐτῆ. 1. 
αἰϊϊφυε. Ατπι. Ἑά. διανενησμ.} 72. βθυσσκ)]) εχ ὅν Αττη. 1. 
αἰἰϊφιέ. Ατην. ἘἙά. κεχλωσμ.} α 72. ποῃ αἰδίηρυϊε ροΣ πάπα 
νοῦσοι Ν.. 

ΧΥΙ. Τετράγ.} - ἦν Ν. εἰ φιαάναπρείάνε εγαὶ ΑΥΔΌ. 1. 2. 

'διπλὲν τ7., Αταῦ. 3. ἐποίησαν] ἐποίησεν Ν, ς8, 84. Ατάδ. ᾿. 2. 
Ἀττι 1. αἰΐαιις. Αττῃ. ἃ. , 72. τὸ λογ.} α τὸ 8. Ἔ ἐμή 
Θεοῖς. τὸ μῆκος} - αὐῇε Ν, Χ, τῷ τό, 18,2 ς) 30,32, 2, 4, 57» 
ς8, 50, 64. 725) 737) 74ν 76, 775 78) 87, 8... ὃς, τὸύ, 118, 128, 134. 

ἈΠ4. Αἴεχ. 1ιἰρί. Οχαϊ. Νῖς. Ασγαδ. ᾿. 2. 3 Οέογζ. Ἀπτὴ. σ. Ἅ41Π|Ζπς. 
Ἄκπα. Ἐά. δά Ἰαμμάίπενι Θἷᾶν. τὸ εὗρος}  αὐτὸυ ὟῪ, Χ, 14, 

τό, 18, 25, 30, 32) 52, 53) 64) 56, 97) 48, 40, 64, 72) 73» 74» 76» 
2,7, 78, 83) 84, ὃς, τοῦ, 128, 134. Αἰὰ. ΑΙεχ. 1Δρῖ, Ο αι. Νίς, 

ΑΥΔΌ. 1. 2. 3. το ργον (Π:ς) 10. 
Ἄγ. Εὐ. διπλδν 23} α 72. Ἄσπι. σ. δ φὰς Ἄστῃ. Ἐὰ. 

ΧΝῚ]. συνυφανϑη) συνανιφανϑ, (4ς) 54: συνενυφανϑὴ 13. 

κα 48,,)γ2. εοπιέχεδαμι δῖαν. ἐν αὐτῷ ὕφ.] αν 128. συνυφασμα 
ἐν ἀαυτὼ ς8. σὺνύφασμα (ς) εἰ κα ἐν αὐτῷ, 72. ἐμπε ἐδο τελθοπ 
Ατδῦ. :. 2. δή ἔα (ἢς) ἐεχέμῆι 5ῖδν. Μοίΐᾳ. καταλιϑον] καΐα 
λιϑὸν τό, 22) 32) 71) 73. 131. Οὐμρ]. 1λρῖ, Ολξ, Νῖς. τετρα- 
φιχὺν} λ 25. 72. εχ, λίϑ.} εἰ ἰαρίἄμπι ογάο Ἀταθ. τ. ἃ. λί- 

ϑων}] α 72. λιϑου τ4. λιϑὸν (β.) 131. ἠ σάρδιον] σαρδίου 75 
τοϑ. καὶ τοπάζ.} α καὶ Χ, τς, 16, 18, 25, 32, 3, ς7, 64, γῖ, 
93.) 77). 78), 8ς, τοῦ, 130, 131. [᾿ρῖ, (αι. ΝΊς. ϑ8αν. καὶ τόπα- 

ιου το8. καὶ ὶ σμάραγδ.Ἵ καὶ σμαβαγδου 168, αἰ καὶ γ1, τοῦ. 
ὃ ςἴχ.] ὁ εξὶν ξσιχ, 77. ἃ ὃ 72, 75. Ργαπυτῖς ἐλίογμνι δῖδν. ΟἸτος. 
ὁ εἷς), ὁ Ν), 2ς. Ἀγαῦ. τ. ἃ. 

ΧΥΠΠ, Καὶ ὁ εχ. ] α ὃ 72. 

Οἴιον. 
ΧΙΧ. Καὶ ὃ εχ. ογἦο απίέπὶ οὑπὶ ἀιϊουΐο 5᾽λν. Οἴτγορ. ὃ 

τρῖτ.} κ ὁ ν. λιγύριον) λίγύριν ἐ4γ τό, 2) 54» 57) 73) 77» 78» 
131. 'χαι ἀχάτ.] α καὶ τς. 

ΧΧ. Καὶ ὁ εἴχ.7 ογάο σμίοπι σὰπὶ ἀτςυϊο δῖαν. Οἤτορ. υ- 
σόλιϑος} χρυσολιϑον 11, )ς. νεγῆς εἰγπιοϊορίοε ἴπ τέχτιι, [δὰ Ἰεξεῖο 
τεχίμ}}15 ἀεἰ εἴα εἰξ, εἴ Βαθεῖ πίδύρο ρυπὴδ πιδπὰ ἀγαείμλμς (ας) Ατηι. σ᾿ 
Ἰβηρύλλιον] ονυχιὸν Ν', ς8, γ2. δεν Οορι. ὀνύχιον] ὀνύχιι- 
νον Οοπιρὶ. βηρνλλιον, ς8, 72. περικεκυκλώμ.. 7 ἂς ᾿π ἴεχῦι, 
(δὰ τλᾶγρο Ραπιᾷ ἸΔΠι κεκλωσμενῶν 130. περιχγεκλωσμενα Ὗ', 14, 

18, 32) ξ2, 54) 57» ὅ4, γι. 72, 7ζ, 82, ὃς, τοό. ΑΙά, (λῖ. Νῖς. 
Αγχδδ. σ. 2. τ ρι: χκυκλωμενᾶ πη ἴόχᾶι, [τὰ ἸΠΔΓΡΟ κεκάλυμμενα ἔχει 

οπίσω, ν Φ' ΤΣ ΈΘΙΧΕΣ ΖΛ υμμεενῶ ζο, 108. χρνσ. Ὶ 5 χρυ ἡ σον (πε) 

᾿ Ἁ 

τ6. ἃ ν΄, «8, ΑτδΌ. :. 2. στῇ. :. αἰπαὺς. Αὐτὰ, Τα, καὶ 

συνδεδ. χρυσ. ἵ Ἔ ἐν τῷ χρυσίῳ αὐτῶν ΝΜ. - ἦνε ζῇ, ἵπ σεγο ᾿]]ογι 

ΑΥΔΌ. 1. 2. διαῦεοϊ ἔδπίι πὶ ἐν Τὼ χρυσ. αὐτῶν 72. κ καὶ Αταῦ. 4. 

συνδὲ δεμένα ' συνενδεδεμενα 12. χρυσίῳ 

ἐν χρυσίω Χ, τ4., 18,.2ς, ς4) ςό, ς7, 
1 Ὕ 

το, 128, 120, 1241, ΔΙά, Αἴοχ. 

2 ἐκ χρυσίον τό. 

“τῷ, ἰδ, 73γν 75») 77} 92; 93) ὃς, 

ΓρΡΙ. δῖαν. Οεοῦρ. 

α΄ἡ Ἰαεκαίπορ Ἄττῃ. 1. αἰ ΐχιε. 

ον ἦο ἀπίομ ουτᾺ ἀγουΐο δῖαν, 

ἐκ χρνϑ. εοὐπὶ 

ων 

᾿ἐπέϑηχε 14. τό, 2ξ, 54) ζ7ν 73» 77» 85. 

᾿αηγέας μπρμε ἐργμδας (ῆς) Ατδῦ. ῆς 

Καὶ ἐπέϑηχαν ἐπὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας χαὶ ἐπέϑηκαν ἐπὶ τοὺς 

Ο ΧΧῚ. Καὶ οἱ λί3.] Ιαρί δε αυϑεα 5ῖλν. Οὗἶγον. τ Οεογξ. 
ἥσ. ἐκ τῶν ὃν. τῶν υἱῶν Ἰδρ. } εκ τῶν ον. των υἱων ἴσρ. ησ. Ν', ς8. Αταῦ. 
1. ἃ. στη. 1. αἰϊϊαυς. Ατπι. Ἐά. ἐκ τῶν υἱὼν ἴσρ. ησ. 72. δυ- 
δοιὰ 13] ἡσαν δωδ. ἡ. Ῥῆς ποη ἀϊίπριυϊ 72. ὃς τῶν ὀνομ.. 25} 
ἐκ τῶν δωδεκα ονομ. 19, 108. (οἴηρὶ. κατὰ τὸ ὀνομα 29, τοῦ. ϑ8αν. 
Οὗἶγοσ. χατὰ τὰ ονομᾶτὰ Χ, 14, τό, 18, 2ς, 30, 32») ξ2,) ξ3,) ζή, 

59) 64, 73» 74. 76) 77ν 78) 85, 118, 128, 130, 131,.134. ΑΙΔ, ΑἸεχ. 
1τῖρῦ Ολι. Νίς. Ὅορε, δν. οίᾳ. Ατπι. 1. αἰἴψυας. Αστῃ. ΕΑ. 
αὐτῶν} α )ς. δὶς ρῥίεης αϊϊεηγυνπιε γ2, 1.34. ἐγίεγλυμμξα) 
εγϊεγλυμμεναι τ31. ὉΟπιρὶ. ἐνγεγλυμενὰ (ς) Ν. εγίεγλυμμενοι ς8. 
ἐγκεγλυμενὸι (Άς) γ2. ἐνγεγλυμμέναι (6. γεγλυμμενὰ 59. εγίε- 
γραμμέναι κα) 73» 118, 134. εγίεγραμμενα 11, ς3,) 71. Μαίρια 
“υζρικγα ΑΥὐδΌ. 3. μυίρεα εἰ βαριὰ (ταχὺς Ἰεξδίοης ςοπ] υπΩ8) 

Ατη). 1. δἰΐἴσυς. Απτῃ. Ἐα. εἰς σφαγίϑας) σφραγιδὰς τἀπιυὰι 
Ν, τς, 8, το, 72. ΑΙΔΌ. 1. 2. Ὡς ἴῃ οβαγαδέξ, παΐποτε ΑἸεχ. σφρα-᾿ 
γιδὲς 1Π|, Χ, τό, 19) 25, 29), 42, 53) 4) ξξ, ςὅ, ς7), ἐδρν 73» )η» 
γς, 76, 779 78, 84, 8ς, τοῦ, 118, 128, 111. (ορὶ. Τρ, (αι. Νὶς. 
σφραγιδὸς 134. ΑἸδῦ. 3. σφραγισι 83. ΑΙά. σφραγιδισδι τ10. 
ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόμ..}) 'ἐκ ἐὸν ἄντον Ὀνομι.. ς΄» 1οϑ, τ28. ἐκ τοὺ Ὅνομ. 
αυτό Ὗ. ᾿εχάςου ὄνομ. “αὐτου (πιεπάοίε Ὅτο ἔχ Τὸν ονομ. ἀυτου) ς8, 
74. αἱαντῶ 9. “Μεμπάννι ποπεπ Αταδ. 1.2. εἰς τὰς δωδ. φυλ.} 
εἰς τας ἑαντων ᾧ. 1ς. ἐν δη; ἀκοίκοὶλε ἈΥΔΌ. 3. δδχοάεοϊνι τὶ ϑμιὸπ 

-Αἰῦ. 1. 2. 
ΧΧΊΙ. ἐποίησ.} «Ὁ ΝΠ] ἴὰ ἀκῆνο δηρυπτὶ 'Ποβι. 

53. Ἔ ἐργὸν ἐς. 
ζ41:. ΟοΠΊΡΙ. ΑΙά, Αἰεχ. Ἔἰρῦ, “Ῥ χρύδους (3, 46. 
᾿καϑαβόυ} α 1ζ- 

ΧΧΙΙΠ, δύο 15] «ὅεδοσς. χρῆσας "- χρυδοὺς ἴῃ οςὖπι. 44] 
ὰ Ῥοίετεπιὰπὶ εἰ φυδε [εἰ ἱπιετίασεδι τ, 16, γ:, 77). ᾿ΑὐλΌ. 2. Οἐσίρ. 
ἈΝ ἐπ᾿ αμφοτεβὰς τας ἀρχὰς του λόψγειου “8. χρυσᾶς} τὰς “χρυ- 

ἐπὶ] εἰς 

κρωσσοὺς] χροσσες Ὗ', ς3, 55, ξ6, ς9, 71,7, 
ἐκ) α 73. 

σοὺς το. Αγ. 1.  χρυσοῦς---χρυσοὺς ἴῃ ζοπι, 4] α αἰτεγαῖγ. 
εἰ αι Ηἷϑ ἱηξειασεπὶ δο. 

ΧΧΙΝ, ᾿ἐπέϑηκ.7 - ἐπὶ (ἤ.) Ν. “εεγμν ἈταΌ. . ἐπέϑηκ. 

τ ἐπέϑηκ. ἴῃ ἑοῦ. ἃς] α Ροϊεέεπηιη) εἰ αιϊὰ ἢἷς Τηιϊδηλόδής Αὐδθ. 3. 
τὲς δύο δακτ. τὸς ΧΡ.] αὐτοὺς γ1, το6. ΑΪά. , δύο γ2. κ οπιηΐα 
ϑίαν. 

ΧΧΥΝ. ἐπέθηκαν] ᾿ἐπέϑῆχεν ς2, 2:, 110. 'Οαῖ, Νῖς. Ατγαν. 1. 
ἐπεϑηκε, 1. {υρὲγ ε ἤπδίεπὶ 

"οι ἍΝ: ἌγΔΡ. 3. εοηγωηχεγαπῆ 

"τὰ ἰμπλ. ἐκ Χρ- ἐπὶ τοὺς δχκτ. ἀκα: ἐπίοπας 

“μρῥεγ ἐαίεπὶς εἰ ροίμενωπί ἦας 

Αταῦ. 1. 2. τὰ ἐμπλ.} τὸ ἐμηπλοκχιὸν 149 τό, 199 2ζ, ς2, ξ4) ζ 7, 
735) 74») 77.) 85» τοϑ, 130,.141. (Ἀς. Νίς. ὀ ἐκ ᾶχουσ.} - καϑαρκ 
ξς) 74) 78 76, 84, 1ὸό, 144. τόν χρύδου 128. ἀμγέα Οεόγρ. 

ϑίαν. α Ασηι. σ᾿ αἰϊϊᾳίια, Αγ. Ἐά. ἑὰς δακτ.} τοὺς δυο δακτ. 

ΠΝ, Χ, τῷ, 18,.2ζ). 30,32, ξ2, 53) 54) 56, ς8, ζ9, 64) 71) 72» 
γ4,) 759) 76. 77) 78, 84, τού, 1τοϑ, 18, 128, 1321, 144. Οοἰρὶ. ΑἸδχ. 

Γἰρῖ. (αι. Νῖς. Οορί. Αζϑθ. -. 2. ἐπ ἀμφ.] ἢς, δὰ ἐπ᾽ ἴῃ οἰιᾶ- 
γαξὶ. τηϊποῦα Αἰεχ. εξ ἀμφ. 1, Χ, 14, τό, 18, 19, 30, 32) δ, 53. 

54) κὅ, ς7, κ9, 64,71) 73» 74. 75.765 77. 78) τοῦ, 168, 118, 148, 1.34. 
ΤΠ ρί. (δι. Νὶς. Αὐπ|. τ. δἰ αιθ. Ατὐηι. Ἑά. 

Ατὰ. 1. 2. εἰς ζάηι [44.} ἢς είς, εὀρεϊαϑε- 
γώ ἐαὶ (ιρεν ποῦμε ὠσεδμς ἈΤαΌ, 2. 

ΧΧΥ͂Ι. 

Γυρτγαίςρῖ. ἂν ἃ Ῥελήια τᾶ, 131. 

ἦος Αταῦ. τ.᾽.2. 

χαὶ εἰς) καὶ ἔπι Υ. 
Δ οῚ 

λα και 8δ.αν. Οἴχζορ. 
ο Β, “ἃ 

συμλδόλας] δυμπλοχᾶς 71. 
ἃ Α ' 

ν χαὶ 73) 74) 84) τόθ, 
ρμ'  .5 , ΟἽ Ο 

Καὶ ἰπέϑηχὰν 1] ἐπεϑ. καὶ γ6. 

γ 
νὴ...’ 

Ἀν.ὕ 

ἐπ. ἀμφ. εὐπὶ η4ᾳ.] ρισεγαϊεις ᾿ἰ5. Ἐς Ασα. τ. ἜΤ 

26. 

} 

ν « Ἀ ᾿ 

ἀ Χὶ σοι: 

δ “ἰνίον ᾿ ' 

πὰ 



Ε Ο {] 

ΚεΦ. ΧΧΧΥΙ. 

27. 

28. 

29. 

20. 

ὸ» πὰ 

»). βεῷ ᾽ ΄ 3 7 δ 7 

ὥμους τῆς ἐπωμίδος ἐξεναντίας χατὰ πρόσωπον. 

Δ Ο Σ: 

Καὶ ἐποίησαν δύο δαχτυλίες χρυσξς, καὶ ἐπέ- 
5» Ν ν ἈΠ ΄ 2)» κε ΄ ΣΝ Ν» ᾿ς ΦΟ ΡΣ 9, “ιᾷΨΠ» δ 

ϑηχαν ἐπὶ τὰ δύο αἸἰερύγια ἐπ ἄχρου τ λογείου, χαὶ ἐπὶ τὸ ἄχρον τὰ ὀπισϑιου τῆς ἐπωμίθος 

ἔσωϑεν. 
ἊΣ» ’ ’ ἰδὲ 3 ΄ 35 » Τά 322) ρ᾿ 

Καὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίους χρυσοῦς, χαὶ ἐπέϑηκαν ἐπ᾿ ἀμφοτέρους τῆς ὥμους τῆς 
9 ’ ΄ » . “ κ“ “2 ΄ 

ἐπωμίδος κάτωθεν αὐτϑ, χατὰ πρόσωπον χατὰ τὴν συμξολὴν ἄνωθεν τῆς συνυφῆς τῆς ἐπωμίδος. 
Ρ᾿ ΝΗ 2 ». “ο᾽ἃι .» ἈΝ ΄ χω 3 ΄ 

Καὶ συνέσφιγξε τὸ λογεῖον ἀπὸ τῶν δαχτυλίων τῶν ἐπ᾿ αὐτοῦ εἰς τὰς δαχτυλίους τῆς ἐπωμίδος, 

συνεχομένους ἐχ τῆς ὑαχίνϑου, συμπεπλεγμένες εἰς τὸ ὕφασμα τῆς ἐπωμίδος, ἵνα μὴ χαλᾶται 

τὸ λογεῖον ἀπὸ τῆς ἐπωμίδος, χαϑὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. Καὶ ἐποίησαν τὸν ὑποδύτην 

ὑπὸ τὴν ἐπωμίδα, ἔργον ὑφαντὸν, ὅλον ὑακίνθινον. Τὸ δὲ περιφόμιον τῇ ὑποδύτε ἐν τῷ μέσῳ διυ- 

Ἵ λεχτὸν, ὥαν ἔχον χύχλῳ τὸ ὅμιον ἀδιάλυτον φάσμενον συμπλέχτογ, ὡᾶν ἐχοὸν χυχλῷ τὸ “σεριςομιο ὑτον. Καὶ ἐποίησαν ἐπὶ τῇ λώμα- 

τος τῇ ὑποδύτου χάτωϑεν ὡς ἐξανϑούσης δόας ῥοΐσκους, ἐξ ὑαχίνϑε, χαὶ πορφύρας, καὶ χοχχίνε 

γεγησμένου, χαὶ βύσσου χεχλωσμένης. 
-“ ΝΑ ἰδὲ “Ὁ ς ’ [4 δ) Ὰ ’ Ὧν ς .«{ 

δωνας ἐπὶ τὸ λώμα τῇ ὑποδύτου χύχλῳ ἀνὰ μέσον τῶν ῥοΐσχων. 

Καὶ ἐποίησαν κώδωνας χρυσᾶς, χαὶ ἐπέϑηχαν τοὺς χώ- 

Κώδων χρυσᾶς χαὶ ῥοῖΐσχος ἐσὶ 
[ω φῳ ᾽ὔὕ ρο -ς ’΄ ’ ἰδὲ “ Ἁ᾿ 

τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου χύχλῳ, εἰς τὸ λειτουργεῖν, χαϑὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυση. Και 
9 Τά φ ΄ Ὁ“ ε Ν, 9 ς-ς ς ρΦ ς .ο. 9 ὍὉὉ ἃς » δά 3 

ἐποίησαν χιτωγᾶς βυσσίνους, ἐργον ὑφᾶντον, Ααρων χαὶ τοῖς υἱοῖς αὖτ, Και τᾶς χιθᾶρεις ἐκ 

124. καὶ ἐπεϑηκῖν 14, 16, 2ς, ζ2, )8. -Ἐ αὐτὰ ς8. ἰ114 νηϊετρο- 
υηῖ Απ. 1. δίᾳυς. Αγπι. Εά. οὐ ροίμεγεπι Αταῦ. 3. ἐπὶ 15} 
α 19. Αωδ. 3. ἀσκπιδισκ.Ἶ ασπιδὰς ς. ποη ἀϊπίησυυης ἢὶς 
Οοπιρί. Αμῦ. 3. καὶ ἐπίϑ. ἐπὶ 2] α Οοπιρ. , καὶ ἐπίϑ. 
Αταῦ. 3. ἐπίϑηχαν 2] ἐϑυχαν . εσιϑυχίν 1321. “Ἢ αὐτὰς 
Νν, γ)4. τοὺς ὧμ. τῆς ἱπωμ.} τῆς ἐπωμ. τοὺς ὡμ. ς. τὰς διο 

ἐπωμιδας τῶν ὠμῶν 10. τὰς δύο ὧμ. τῆς ἑκωμ. ΑΙώ. 

Ἵ αὐτου Ν, Χ, 14, τό, 18, 2ς, 30, 32) 52, ς4, 57. 58ν 59, 6 72, 
3» 749 76) 77» 78, 83. 8ς, ὃς, τοῦ, 1τῇ, 128, 1207) 131», 132. Αἰά. 

ΑἸεχ. 1ἰρῖ. (δι. Νῖς. δίαν. Οἴτος. Αταῦ. 1.2. Ἔ ἡμα ἴὰ ἴω- 

τηἰπηο Αγαῦ. 3. 

ΧΧΥΠΙ. Καὶ ἐποί.--- καὶ ἐπέϑ.] εἰ ἱνεροίπετωπι μοι ἀππμὶοι ἄατέο: 
Δι. 3. χαὶ ἐπι9.----χκαὶ ἐπέϑ'.. ἰπ ςοπι. 8} α αἰϊεσιῖγα εἴ αυᾶς 
ἐϊ5 Ἰπιετγαςεηῖ 18. ἐπκέσηκχκ.) Ἐ ἀΐορ ταῦ. τ. 2. ἐπ᾿ ἀχρου) 

απ ἀχρου Χ, 25, 32, ςἴ, 4, ζό, 74.) 75. 83) 84, ὃς, τού, 129, 130, 
134. (πρὶ. 1ἱρί, (αι. Νὶς, « μιεπιπια με Ἄπῃ. 1. αἰίᾳυς. 

ἈΑπιι. Εὐ. καὶ ἐπ|} χα Υ, Χ, 14» τό, Ὡς, ς3, 56, 57» 

48, 9, 64. 225) 74. 78ν 76, 78, 84. ὃς, τού, 118, 130, 131».134. 
Οῳηρί. Αἰεχ. 1ἡρῦ. Ατῶῦ. 1. 2. 3. πῇ. 1. αἰΐδᾳυς. Ατην. [ἀ. 

τὸ ἄκρον} «ἶκα: “ἰα: ({ἰς εχ τερεῖ το) Αταῦ. 3. τοῦ ὀπισϑίον) αὐ 
ορμεβιο (ἐξιναντίας) Αταῦ. 3. 

ΧΧΧΝΠΠΙ]. ἐπίθηχαν) εἐθηχαν Ν. Ατγωῦ. 1.2. ἐπιϑηχεν 16. 
τονς Ὗ, ς8, 72. Αγαῦ. 1. 2. τῆς ἑπωμ. ιἧ--τῆς ἑπωμ. 2] α αἷ- 
ἐστυῖγα εἴ φυας 15 ἰηϊετ)άςςπε ἢ]. χα ωϑὲν αὐτὰ, κατὰ τπρόσωπ. 
χατὰ] κατωϑὲν χατα τρόσωπ. αὐτὸν, καια Κ᾿, «8, γ2. Αγαῦ, 1. 2. 
αὐτοῦ) εὖκε ἱὰ ἰσταϊαίηο Αγᾶῦ. 3. τρύσωπ.} τὸ τρόσωπ. 32. 

πρότωκ.) 

ΔΛ 72. 

Ἕ αν- 

(ει. Νίς. Αὐτοῦ. 3. - δζω ἴῃ Ιαππίπο Αὐτὰρ. 3. κατὰ τὴν 
συμϑ.} - αὐτου Ν, ς8, 72. ΑΥᾺΡ. τ. 2. α Αγαῦ. 3. ἀνωθεν) 
ἕκαγωσιν 18. σννυφῆς) σνναφῆς ζ3. συνηφῆς 130. νφῆς (9, 
ἢ ἴο 

ΧΧΙΧ. συνέσφιγξε) συνισφιγζαν τ.8, Οορι. Αταῦ. 3. δἰαν. 
Ατη). 1. δΐφυς. πῃ. Εά. ὥς, (οἀ ἔυμετ ε βιμαίεπη {ωρεαίοτιρι. ἂν 
συλ πιλῆν, 13:1. ἀπὸ τὼν) εχ τῶν ἢς. τῶν ἐπ᾿ αὐτου] 
τῶν ἐπ᾿ αντοὺς ᾿ς, 72. τῶν ἐπ᾿ αὐτοῖς 5:3. ἐπ (Σ ἱκυίζεπε ἱπεπι δ; 

Ατδῦ. 3. κι Ασ. 1. ἑπωμ. κι" -ἰπωμ. 23] α αἰτεῖ. εἰ ιια 

δὶς ἰητεγδοεηϊ τι 8. σννεχομένους) συνεχομάνης 71. 
τῶδε οοπι πεν, (6 ἐσυίεσπε Αταὺ. 3. σνυμπεπλεγμέν.) συμπλεχο- 
μένους (τ. Νίὶς. -Ἐ «ἀ ,ε ἰπυίεεπε Αγ. 1. αἰΐφυς. Αγηι. Εα, 

ΡῬτδονπυηῖ εἰ Αγαρ. τ. Δ. Οεοιζ. εἰς τὸ] ἐπι τὸ ς3, (6. 
Ασπι. 1. διΐαυε. Ασπτῃ. Ἑά. χαλᾶται!) χαλὰ (ἢς) 2ς. 
υἱς.)} -Ἐ ἔπε Αἰτη. ᾿. αἰΐᾳυς. Ασα. Βα. 

λίωσει 52. 

ΧΧΧ. τὸν ὑποδύτ.) πιλγξο ποδηρη Χ. τὸν νποδ. ττοδηρη ςς, 7ς, 
)6. τὸν υποδυτὴν, νποδυτὴν ποδήρη 74.) 84, τού, 134. ρῥγαπϑ 
ἐμρέςανε (ορῖ. ὑπὸ] ἐπὶ 19, ς8, 72, 1οϑ8. φια Λιό ϑῖἷαν, 
ὑφαντὸν) νφανἧα γι. ὅλον ὑακίνθινον) ολουακινθον ξ7. 

ΧΧΧΙ. ἐν τῷ μέσῳ] ἐν τω μέσον Ὡς. -ἰ- αὐτου ς8, γ2. Αταῦ. ᾿. 

ἃ. 3.  ὠ Φδδιυφασμένον] συνδιυφασμενον 71. δὲ ὑφασμον (ἢς) τού. 
συμπλεχτὸν} νφαντὸον συμπλεκτον 72. δος εὐπὶ (44. νεπῖς ἔς, οραν 
“εχίνγ δ εἴ (μβεΥ ἱκμϑεὸο εἴμ: οἰπρπίαε εἰνεκίο ταῦ. 3. ὦαν ἔχον) 

αν εχ. Χ, 295 307 49; 64) 71. Αἰεχ. 1{1ρί. ὡᾶν ἐχὼν 18, 737γ13:1. 

ἐ γέζιονε εο- 

Α τὸ 

ἬΝ 
Μωνσῃ)] Μωυτει 18. 

δὼ ἂν ἔχον τοό. ᾧ ἀνίχον Οοτηρί. τὸ ἀνεχὸν ς3. ὡς ἀνίχον (ἢς) 
,2. κύκλῳ τὸ περιρόμ.} τὸ τεριρομ. αὐου κυκχλὼω ς8. ἔς, {τὰ 
ΡοΙξ αὐΐου ἀϊπίπρυϊς, εἰ σοπηοξιῖς κυκλω εὐπὶ (44. 72. ἀδιαλ.7ον) 
ἂς ἰπ «ἰιάγαξι. τοῖς Αἰεχ. δίιαλντον 111, τς, 64. ὥς, 1εἀ {υὐ].ὰ 

ἀϊπιμέλίοης ᾿υηρὶῖ νοςέπι ουτὴ 44. 72. 
ΧΧΧΙΙ. Καὶ ,] . 43,75. Οεοχ. ἐποίησαν) ἐποιησεν τό, 

γ2. ἐπὶ τοῦ λώμ. τοῦ ὑποδ.} α δὶς τοῦ ὑποδ. ς8,.γ2. ἐγ ἰπ- 
ἀκπιεπίο Ατδῦ. 3. κάτωθεν) χαθῦχπ.υ (1. -{ ὼς ροῤκμίον" Αχγαῦὺ. 4. 

ὡς} ὡσῖι 74, 75. 84. τοῦ, 129, 134. Οοπηρί. καὶ ςὮ. Ὁἂῖ. δίς. 
ἰξανϑάσνς) εἐξακανθουσης 30, 130. ἐξ ἄνϑέσης τι6.. ῥόας) -Ἐ δὶς 
του νποδυϊου «8, γ3. .. ς3ν (9. ῥεῖσ' ...] ξοΐσκου 2. κα Ηὶς 

Αγ. 3. τορῷ.} ἐα βυγραγα Αττα. 1. αἰΐαυς. Ατστὰ. Εά. ΧΟΧ- 

κινου͵ εχ ἐθεζῖπο Οδοτρ. Απῃ. 1. αἰϊφυς. Ατσηὶ. Εά. νενησμένᾳ]} 

λα ἰξν 2ζ) 72. διανενησμένου 32, 82, τιο6. νεππηῖ, φυδῇ ἰη Ομεοο 
Ῥυοτῖς κεκλωσμένου, Απτη. 1. αἰΐφυς. Αττῃ. Ἑ4. βύσσου] εα ὀγζο 
Ἀπη. «τ. αἰΐᾳυς. Αγηι. Εά. χεχλωσμέν.) α 72. νεῖυοῖ, φυλῇ 
ἰὼ Ογαςο διεσῖϊ νενησμένηςγ Αττα. 1. αἰθᾳυς. Ατην. ἘΔ. 

ΧΧΧΙΙΠΙ. Καὶ κι, γ6. ἐποίησαν] “κεῖ: ΑΥΔΌ. τ. 2. Χρυ- 

σῃς} χρυσίου καϑαρον ς8, 72. Απτι. 1. αἰΐᾳφυε. Αττ. ΕἘὰά. ἐκ συγ 
2υτο Αταῦ. ᾿. 2. ἐπίϑηκ.) υπεϑυκ. 14, 16, 2ς, 30, 32) ζ7) 77» 
)8, 130, 131, Ολῖ. Νίς. ἐπροίκὴ ταῦ. 1. 2. τοὺς κωδ.} α 71. 
αὐΐους 83. ΑΙ4. -Ἐ ἀνὰ μεσὸν τὼν ροισχων (ἰἰἸςεὶ ελάεπη μαθεληι δά 
βηεπι ΠΟΙ ΠηΔ 115) 72. Ατπι. 1. αἰδαυς. Ατπι. Ἐά. -Ἐ εδάεῃχ δϊς, ποὺ 

βαθεῖ δὰ ἤἥπεῃ ςοπιπιδιῖς, Ατδῦ. 1.4. ἐπὶ τὸ λ. τῷ ὑποδ. κύκλῳ] 
α Ἀγῶῦ. 3. ἐξα β»ιόνί αν εἰγειίο »παίορτ απαίονωι ταῦ. 1. 2. ἐπὶ 

τὸ λῶμα--ἐπὶ τὰ λώματος ἴῃ ςοπι. 34] α ῥγογὰ εἴ φυα ᾿ς ἰηϊετ)ςεηξ᾽ 
τού. τὸ λῶμα) του λωμαᾶτος 14, τό, 74, 76, 83, 84, 131», 134. 
ΑἸά. τα λωμαΐα ς8, 72, το8. (οιηρὶ. κύκλῳ] δὶς ρίεπε ἀϊ- 
ἄηρυυηι Αγπιεηὶ Οοαά, δἰίᾳιϊ. Ἄπη. Εα. κύχλ.--χύχλ. ἴῃ ςοη]. 
34} κα αἰτεσιῖγ. οἴ φυῶο ἰ)5 ἰηϊεγαςεης ς 4. ῥοΐσκων] δΐς ποι ἀϊἜπ- 

ξυὶϊϊ, (εά σοηποίεῖς πος συπὶ ί4ᾳ4ᾳ. Απη. Ἑὰ. 
ΧΧΧΙΝ. Κωδων] κωδωνας (οπιρὶ. ὥς ἴῃ δοσυίλινο ρίυγΑ!! οὐπὶ 

ατὶσυΐϊο Αππῃ. 1. αἰϊΐᾳυς. Απῃ. Εα. κωϑ.--σλειτεργ.} αὶ ργππυπὶ 
εἰ φυᾶ ἢὶς ἰηϊετδοεῶϊς ς8. χρυσὰς} χρυσος 72. αὐτὶ ὈδοΓρ. 
Ρεαπ τος χς Ασα. 1. ῥοΐσκος} ροῖσκες 18, 134. Οοιτιρί. -Ἐ κως 
δὼν χρυσοὺς καὶ ροῖσχος ξ9ῷ. «- ελάεπι, [τἀ καὶ ῥγωτγωῖο, 128. 
ἝΞ ἐἴκμὴ, τἰπαπαδωίμηι εἰ πεαίοργαπαίμηπε εἴας ΑΥΔῸ. τ. 2. τι ροαπαξ 
νοςἐπὶ οὑπὶ διτίςυϊο, εἰ ἃς ἱπιεσροηΐς, Αττι. 1. ἐπὶ τοῦ λ. τοῦ 
ὑποδ. κύχλῳ] ααι8. ἰηγα βριῤνίαπι εἰγεκίο Αγ. 1. ἃ. ἐπὶ τῷ 

λωματ.) α ἐπὶ 128. εχ τοὺ λωματ. 71. ἐπὶ τὸ λῶμα ΑΙεχ. εἰς 
τὸ λειτ.) α 75. τοῦ λειῖτ. ξ4.- - ἐπ ἰλο Ατδδ. τ. ἃ. Μωυσῃ) 
Ἰήωυσει γ2. Μῶωσει 18. 

ΧΧΧΝ. ἐποίησαν) ἐποιησε τῳ) 2ζ, ζ2, 54) 77, 38. ἄς μεἰΠΊΟ, 
ἰεὰ ἔρον ε Βηαδίεπη αἰΐα πηδηϊ8 (υρτγαίςτρῆϊς ἂν, 13:1. χιτῶνας] 
“Ἔ δυο ς9. βυσσίνους) ὀμξ Οεους. τοῖς νἱοις] τοὺς νιες τ. 

ἢς ρείπιο, ἐεά ἤυῆς τοις νιοις εχ ζοττοθίοης τηᾶηυβ ἰἐσυπάδθ, 131. 

ΧΧΧΨΥῚ. τὰς κιδ.} α τὰς Αταὺ. 3. βύσσου ι5--βύσσου 25] 
α δὶς αἰξεγυῖγ. εἴ φυξ 115 Ἰηϊεηδοςηῖ, εἰ ἰμίεϊ δὰ ᾿ρἰτ Δ σΟΙΏ ΠγΔ115 37, 
Οοτσ. τὴν μίτραν) πεΐγας συγ τις, Οορῖ, πεέγα; ἄῃε ἀτζς. 
Αταῦ. 3. βύσσου χ9------ βύσσου 39] α αἰϊεγιῖτ. εἴ 4υ85 115 Ἰαΐοῖ- 
͵άοεπι γι. Ατγδῦ. 3. τὰ} κ᾿ 111. μαθεῖ ἰὼ ομδιδᾶ,. σωίμοσε ΑἸεχ. 

4Ν 

ωΐ ἄνε γεν ἔτ ἢ 

ἦξ; ὦ Πα 



Ἐ ΠῚ 

πον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 
χρυσίου χαϑαρδ. 

Ὁ Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥῚΙ, 

βύσσου, χαὶ τὴν μίτραν ἐκ βύσσον, χαὶ τὰ φερισκελῆ ἐκ βύσσου χἐχλωσμένηῤ, Καὶ τὰς ζώγας 37. 

αὐτῶν ἐκ βύσσου, καὶ ὑακίνϑα, χαὶ πορφύρας, καὶ κοχχίνα νενηδμένε, ἔργον πποιχιλτθ, ὃν τρό- 
Καὶ ἐποίησαν τὸ πτέταλον τὸ χρυσοῦν, ἀφόρισμα τῇ ἁγίου, 

7 ,“ἂ 23 ΄ ΦὍδ)νΑᾳ ᾺΆ φὸ ε 4 Φ 9 ρ ΣΝ" ἊᾺ ΄ Ὅ) [οΥ 7 .- 

ρίῳ. Καὶ ἐπέϑηκαν ἐπὶ τὸ λώμοι ὑακίνθινον, ὥςε ἐπικεῖσθαι ἐπὶ τὴν μίτραν ἄγωσεν, ὃν τρόπον 

συγέταξε Κύριος τῷ Μωυσῆ. 

ΚΑΪῚ ἐποίησαν τῇ σκηνῇ δέχα αὐλαίας. ᾿Οχτὼ καὶ εἴχοσι πήχεων μῆχος τῆς αὐλαίας τῆς μιδς" 
. 5Νν ἢ ΄ Ν ᾽ 7 . "» ἴω ) ΄ δῷ “- 

τὸ αὐτὸ ἣν σάσαις' χαὶ τεσσάρων “Πῆχεων τὸ εὑρος τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς. 
7 3 ε 7 “ ᾽ὔ Ν ΄ ΄ ν 7 7 » 

καταπέτασμα ἐξ ὑαχίγϑου, χαὶ πορφύρας, χαὶ χοχχίνε γενησμένε, χαὶ βύσσε χεχλωσμένης, ἔρ.. 

γον ὑφαντὸν Χερουξίμ. 
Ϊ4 ΝᾺ ε ζά 3 »Ὁ» φὸ ΄" ε ’Ὄ » “" ΄ 5 φὸ 52 »’᾽ 

ἐν χρυσίῳ" χαὶ αἱ χεφαλίδες αὐτῶν χρυσαῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες οἰρίυραϊ. Καὶ ἐποί- 
σαν τὸ χαταπέτασμα τῆς ϑύρας τῆς σχηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐξ ὑακίνϑου, χαὶ “πορφύρας, καὶ 

Ἅ 

περισχελη] Ἔ τε εξαιρέϊα ς8,),2. {Ὁ Νὰ δίποεα Ἀπὴ. 1. -Ἐ ἰάδπὶ 

ἤπε ἤἥρπο Ασπιθηὶ Οοαά. 411}. Απῃ. Εά. βύσσου υἱι.---βύσσον ἴῃ 
φοσ. 37} α αἰτεσιῖγ. οἵ αυδὸ 115 ἱπιε)ασεηξ ς 2. κεχλωσμ.} νεῖ- 
τυηῖ, φυλῇ ἴπ Οταοο ἔμετὶς νενησμένης, Αι. 1. αἰΐφυθ. Ασπι. Εά. 

ΧΧΧΝ]]. αὐτῶν ἐκ βύσσε) ἐκ β. αὐτῶν )ς. κα αὐτῶν ςϑ8, 72. 
Ἔ κεκλωσμένης 7γῶ. ΑΥΔΌ. 1. 2. Αγτῆ. 1. 81Π|4ὰς. Ατπι. Ἑά. ὕὑακ. 
καὶ σορῷ. καὶ κοχχίν.] εἰς ἀγαείμιδο εἰ ἐκ ρμγρηνα εἰ δὰ τοζεὶπο ἈΤΠλ. 1. 

δἰἴφις. Απη. Ἐα. γενησμένου} κα 72. δίᾶν. Οἷἶτοξ. κεχλωσμενε 
129. Οομηρὶ. διανενησμένου 22, 64) 74.) 75. 76, 84.) τού, τοϑ, 134. 
ΑΙά. σΟΙΧΙΔΥΞ ποικίλτον 93. ΟΟρί. τρόπον) α (60) ᾽ς. 

συνέταξε) αἀνεταξε (ἢ) 12. Μωυσῇ] Μωυσεῖ 18. Μωσει 72. 
ΧΧΧΝΙΙ. ἐποίησαν] ἐποιησε 74) 84) τού, 114. Ηΐετ. -Ἐ τὴν 

σχηνὴν καὶ 75. τὸ τέταλ.] ρῥτατηϊες ᾿ς Ασπι. τ. τὸ χρυσ.} 
κ 48,72. ατὸς. ἀφόρ. τξ αγ.] κα 53. κα οὐπὶ 144. Η!ετ. ργξ- 
ταϊττιης ἐπ Θεοῦ. Απῃ. 1. δἰφις, Αγην. Ἐπ, τ. αἀγ|5] αὶ ζ9. 
“ακᾶκαγίο ΑΥτϑθ. 3. χρυσίου} ἐκ Χρ.- ς3,) ς8, 72) 75. ΑΥταῦ. 3. 
Οεοιρ. δίαν. καϑαρδ} α Ασα. 3. 

ΧΧΧΙΧ. ἔγραψεν] εγραψαν ς3, ς8, ζ9, 75. Οοπηρὶ. Ατδδ. τ. 

5. 3. Ἀπ. 1. δἰἴψυς. Αἰτη. Ἐά. ἐπέγραψεν το. ἔγραψαν ἷπ ςμᾶ- 
ταξϊ. πιμοτε Αἰεχ. ἐπ᾿ αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐΐω ς32. ἱμεα Ἡΐει. ἐπ᾿ αὐο 
64, 75,84. γραάμμ.} τὰ γραμμ. .9. Αἰεχ. Ατᾶ0. 1.2. ἐκ- 
σετυκ.] ἐντέϊυπ. ΑἸοεχ. ΑΥΔΡ. τ. 2. κα γ6. σφραγ.] Μροηο Ἡϊοτ. 

.Αγ.] μιπῶ βεαιίοπὶς Ηϊετ. Κυρίῳ) Κυριου ἡς. Ηϊετ. 

ΧΙ,. ἐπέθηκαν) ἐπεϑυκχεν 14, 16, 18, ς2) ς7» 739) 8ς, 128. Τρ. 
ῇς, [δὰ τηληυβ δουπάδ ΠΊΡΕΣ ἐν {πργαίςρῆϊς ἂν, 121. ἐπετεϑὴ (8, 
2. “κεονγμμ Αταῦ. 3. ἐπὶ τὸ] ἐπ᾿ αὐῇο Χ, τξ, τό, ς9, 64, 118, 

13ο. Πρ΄. Αταρ. 3. ἐπ᾽ ἀντ 145) 18, 19, 25) 32) 54) 57) 71) 72) 
γ,3,). 27), 78), 8ς,) 1οϑ, 128, 121. (ὐοπιρ!. ΑἸά. (καῖ. Νίο. Ασα. 1. 2. 

ὥς ἴῃ οἰαγαές. τἴποσε Αἰεχ. ἐμά τὰπτιτη 8]ᾶν. λῶμα] κλωσμιχ 
τις. αζκίαπι ΑτδΌ. 3. ὑακίνϑ.} τὸ νακ. 14, 16, 2ς, 20, 32) 

ξ3,) 545 κ6, ς7,) 73» 74. 759 70, 77. 78, 84, τού, 110, 134. (οἰρΪ. 
κι. Νις. ἀἔνίεατε ΑΥταΌ. 3. :α ὀγαείμιἦο Οεοτρ. ἐπικεισσαν) 

διακεισϑαι 7γ1. εἴἴοι υἱηέία Αγδὺ. 2. 

Ἀγτη. σ᾿ αἰἥαμο. Ἄχ. Ἑὰ. 

͵ 

μίτραν] ἐαὐεγπαςεπΐμ (ἃς) 

ὃν τρόπ.} καϑα ς3. β ᾿ 

ἂν 7 ΙΝ 

Ἰ, Καὶ ἐποίησαν] καὶ ἐποίησε 3. κ ζ8, γ2. Οοπιρί. Αγαῦ. 1. 2. 

Ἀχπῖ. σ. δἰϊΐαυε. Αὐτη. Ἑά. Τὴ σχηνη} τὴν σκηνὴν 1ς9) τό, 10, 

ς τ, γ4,) γ8) τοῦ, 134. (ὑοιηρὶ. 

ἐαὐεγπαεηο Ἄττῃ. τ. δαας. Αππῃ. Εὰἀ. (ὑοππεέξιπίἪ δὸς οἰπη ἐργῶ- 

τὸ ἐργὸν τῆς σχῆνης ςζ8, 72. οὴη: 

ζομένοις ἴω δρ. ΧΧΧΥῚ, 7) εἴ Ριόορστεάϊ ποῦ Ὁ ἢος ἴσςο οὐπὰὶ Ἐα. Μ'αΐ. 
: 

ῬῈΓ ἄϊτιο οοπηπηδῖα, ς8, 72. (ΟΠ. Ασαῦ. 1. 2. Ατστῃ. 1. δἰαυς. ΑὙπι. 
5 ᾽ ΄ δι Οἱ 

Εᾳ. αὐλαίας] αὐλὰς ΑΪα. 
εἰ ἴων “2 ἣ" χα πορφυρας, καὶ κοΧΧΙΡΕ χεχλωσμενξ Χεραξιμ ἐργασία νῴαντου ποι 

ἜΞ εκ βυσσε κεκλωσμένης, καὶ υαχινθα 

ησεν αὐας ς8. (ογρ!. -ἔ εδάεπι, πἰῇ φιοά ἢαθεαϊ κόκκινα χεκλωσ- 

κενῆς. (ἢ) εἴ ἐποιυσᾶν, γ2. -Ἐ ἐδάεπ), οἰῇ αυοά Παρεαπῖ ἐς ἀγαοίμεδο 

εἴ ΕΧ ΡΟΤΡΗΥΩ͂, εἶ γενησικένα, ΠΟΣ κεχλωσινξ, ΟΧΡΤΙΓ δῆ, οἱ εἴ ἐποίησαν 

ἤτε αὐτὰς, Ατη. σ᾿ αἰϊΐσυε, Ατπι. Εἀά, -Ἐ εδάεπῃ, πῇ χυοά ροίϊ 

χεκλωσμένε {)]ςἸΆΩΣ λέχει εἴ σΟΥῚ ες αἰτσὶ ζετο πὶ ἦος, Ἀταὺ. 1. 2. 

᾿ 14) 16.) 2ζ, ζ2,) ξ4,) ζ)», 78) 128. υὑποὶς ἸποΙυαϊῖ, 

ΔΌὸ Ἑάϊτϊοτε, (δῖ. Νὶς. τὸ μυχῷ το, 120. τὸ 

119, 120. δ.αν. Μοίᾳ. 

11, μῆκος] 

τρρἰεϊατη (ς]]. 

"6, 849 τού, 134. τὸ δὲ αὐῇςο 
Οἴτγοσ. 

ἦ᾽ ᾿ 
ω Ϊ “-οο΄ννΣ 5“. 4 

ϑῦτο ! ῥσ ἐν (“1» 

᾿Ξ Ὃ Ὰ κι ν᾿ 

“πα απ Οἴαν. ἑείρηα, ἰδογι ΟΡ. ἥν) ἡσαν 11, Χ, 14.) 

ς-, 1ό, 18, 10, 2ζ. 20, 70, 32, ς2,) 53.) 545 5) 46, ζ7) 59, 64, 71) 

53, 74. 73. 76. 77. 783, 8.4, 8ς, τού, 1τοϑ, 118, 128, 1205) 130, 111» 

134. ΑΙά. Αἰεχ. 1ρί. (δι. Νῖς. δαν. Οὗτοσ.Ύ τᾶσαις) πασαι 

ἢ, Χ, τό, τβ, 19.355» 30, 32) 52) 53) 54) 55» 66, 50, 04) 70 γό, 779 
Β., τού. 118, 128) 129, 130), 111.0124. ΑἸά. Αἴοχ. Τρ, (αι, ΝΊς. 

δίαν. Οἷἶτοσ. τχσαι εχ Ἂοῖτ. εὐ Ὀυπηο σαντα 75. Ἐξ εον πὶ 

(οριῖ. καὶ τεσσας.} φωαίμογ απίοα ϑίαν. ΟΠΓΟς. τῆς αὐλ. 

τῆς μιᾶς 25] τῆς μιας αὐλαιᾶς τό, 1520. ΡΙῸ ςοπηπιᾶθε μΔὈεὶ 
τὸ μῆχκῷ» τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς ὀκτὼ χαὶ εἴχοσι πήχεων" καὶ τὸ εὖ- 

ρος τεσσάρων πσήχεων ἡ αὐλαία ἡ μιὰ ἦν' μέτρον τὸ αὐτὸ ἥν 'σάσαις 
ταῖς αὐλαίαις. Οοτρ!. Ηαῦεηι εβήςπὶ ςΒ, 7γ2. ΑΥΔΒ. 1. 2. Αὐῆ. 1. 
αἰ φις. Αὐπ. Εα. δε οὐπὶ δὶβ ΑΓΔ ΠΙθι5. τὸ μῆχ.} τὸ ε8, 
72. Ἀταῦ. 1.2. τὸ εὖρ.1. .α τὸ «8, 72. τεσσ. τήχ.} πηχ. 
τΤΊσσ. 72. ὶ αὐλ. ἡ μιὰ] α 72. πλὶμς εογ μα ΑΥΆΒ. τ. 2. Ατσπ,. σ᾿ 

Αἰ Πἴαις. Ατπὶ. Ἐά, ἦν 1] α 8, 7γ2. Ατγαδ. τ. 2. Αγχι. Σ. ΔΠΠὰις. 
Ἄττῃ. Ἑάὰ. μέτρ.] καὶ μεῖξρ. 722. ἥν 2] α ς8, γ4. Αἰϑδ. 1.2. 
ῬοιτῸ [ἰ8ς ἐΧεπΊρίαγία -[- ρίυγα ἀδ σοτιἑηΐβ, φαά πῸ 1] ἐπ Ψατ. γερετίο. 
γί ήε δὰ ςαἰσειη σαρ τς χὶ. 

1ΠΙ. Ἦος ςοπιπια οὑπὶ (44. υἵχυε δά πέντε χαλκαῖ ἱηεϊιῆνε ἰὴ 
ςοιηπηδῖε 6, }10ὲ, [ο]. ἃ ςοπηπαῖε 33 Οαρὶ5. 16 δὰ ἥπειῆ, ροηυηὶ Ν᾽ 
ς8,γ2.. Οοπιρὶ. Ατδὺ. σ. 2. Αὐγῇ. 1. δϊσυς. Αγ, Ἐά. δεά μοιυτῆ 
ἘχοηΊρί γι πὶ νι αυϊδηϊεβ ἂὸ Ἐπ. δῖ. ττῶδ συτὴ ᾿ϊ5 γε 4ὑοτιαι ᾿ς Ρές 
ςοπηηαῖα ἀϊξια ΔΙΌ] οἰπι8. ἐποίησαν] ἐποιησε ςϑ, γὰ. Ὀότηρ!. ΑταΡ. 

1.2. Αγη. 1. αΐᾳυο. Αἰτη. ἙἘά. τὸ καϊαπίτχσμα) τὸ καϊαχκα- 
λυμμα Χ. , τὸ Οοιπρί. ΑΥῶρ. 1. 2. Αὐτῃ. 1. ἀἤπίφυδβ. Αττῇ. Ἐά. 
Τορφ. χαὶ κὀχκίν.} ἐα βένρηγα εἰ Ἐκ εοζοῖπο Αττη. 1. Αἰ 6. Ατάι. Εὰ. 

νενησμένε κεχλωσ ένα (οπιρὶ. Αττη. 1. αἰ. Αὐτή. Ἐά. βύςσεἹ 

ἐκ ὀγδἔὸρ Αὐπ. τ. αἰϊϊψυς. ἄστη. Ἑά. κεχλωσμένης} νενησ μένης 

Ὁοπηρί. Ασπι. τ. αἰϊσυς. Αὐτπ. Ἐά, ὑφαντὸν] τπᾶγρο ῥγϊηα τηδπι ἃ 
130. υφανΐε ΠῚ Ὗ, ςς, τό, ςβ, γ1, 75, ) 5, 85, 84, τοῦ, 134. ὥς 
ΠΙΤΑΥΡῸ Χ. (ΟΧΥΪ “αγιόραζοτὶς ΑΥΑΌ. 1.2. Ἐ ναγίοραι ΑὐδΌ.3. Ἐ χαι 

ἐποιῆσε ζ8, “Ὁ ὯΝ Ἀ ελοιησεν αὐτό ἡ. -Ἐ ἐλάεπὶ γ7γ2. (οπιρὶ. 
Αταῦ. 1. 2. Απῃ. σ᾿ δἰϊΐσυς. Ασην. Εὰ. Χεραδίμ.} τοὺ Χερ. ςς. 
Χερουξειν ΣΤ, Ἐπ) ἴο; 26. δ: Χερουξιν 110, 134. Χερουθειμ, Χ, 

ἧς 1πΠ σπαύαξε, ἕἠϊποῖὸ ΑἸδχ. 

Ἔ Πὶς δϊαυα, συλ ἵἴπ Ογσσοο δι ῆδὶ δα]οέξαπ εἰς πετασμὰ Χερουξὶι, 

16, 18, ξ τ, 852, ὃς, τοϑ, :ῖ:. 111. 

᾿ Ὰ 7 »- ’ ΗΝ - 

υφασμιατι ἐφελκυσμένον Χεραξίν, (ῃς) ὅ8[ϑν. Οἴἶζτορ. κα Ἀγαῦ. 3. 

ΙΨ. ἐπέϑηχαν)} ἐπέϑηκεν (ΟΠ0]. Αγαῦ. 1. 2. Αὐῇ, 1.᾿ἥ Αἰ 116. 

Ατηι. Εά. 
ἤ 7 

τεσσάρων ςὕλων ΟὈΡΊΡΙ. Αταῦ. σ. 2.’ 

ἐδ ν 7 ΄ 

αὐτὸ] αὑτον τό. αἀντὰ 108. τέσσαρ. ςὑλους] 

αἴσσις. Ἄμη. Ἑά. 

ἐπ ἐρριγ δι δὴ ἱρπὶς Αι. τ. 

ἈΑτχτη. 1. 

ἀσήπΊ)]ους} κιδοινους Ῥγαταϊτις ἡ ς υ πὴ π |νϑ δον ῦ ς ῬΓς δ" 

ΔΙ 06. Αττῆ. Ἑά. χαταχεους.} καταχενουδωιενας 5 ἰαταχεχε 7 κατ ζουσωμκενας ιό. καὶ 

καϊαχέχρ. ζ2. καϊεχρυσωμενες γα. κεχρυδωϊκένων (ὐοπιρὶ. Ατγπι. 1᾿. 

ἐν} ΧΎ ΣΆ; 14 σός 
- - - » “- »» δὰ ὼ »- ) “ Ὰ ο 

53; δ 59. 64, 72. 745. 785 77» 7 Ὁ) 84, ὃ ζ, Ι͂οὐς, 100, ι1ϑ, 128, 120» 

ΑἸΠἼΖυε. Ατηι. Ἑαὰ. [ὃ, 109, 25.) 30, 32, 529 

110, 121) 122. (πρὶ. ΑἸΕΧ. 1ρί. (αἱ. Νις. Ἀγαδ. σ. ὅς 58αν. 

Θεοῖς. Ατη). 1. αἴπαθθ. Απῃ. Εά. χρυσαί] 'χῤρύυδιω κέχρυδως 

μέναι ς3. Δ ἢ χα Υ κα. βάσ. αὖτ. τέσς.} τεσδ. βας. 
ανΐ. γς ς8. δῪαε: ΠΕΣ ΧΩ ( δούς, 

Ν. Τοῦ σΟΙΏΠᾶ αὶ ςῷ, ἐποιησὰν] εἐποιήτε 

(ούηρὶ. Αγ. 1. 2. Απῃ. τ. 

γα, ἰοῦ, 124. 

αἰἴαιδ. Αὐτῷ. Ἑά. χαϊαπέταδιμκα 
Η ᾽ - ᾽ν ΒΑᾺῃΕ 

καταχαλυμμα Χι, τ8. 11ρ΄. χαλυμμαὰ ζ3, ζ6. επίσπαρρον (ΟΙΏΡΙ. 
ἐΙ ᾽ Ν'"} 2 2} »᾽ Ἂς 

οἾδὲ ὃ . : ὺ . 6 ἊΣ .- 

Ατιηεπὶ (οἀά. αἰἴαι!. Ατιη. ΕἘά. Βιαδοῖ ἸΙάδτὰ Ὁ τα Αὐτή. Σ᾿ τῆς 
ἤ τ ΄ Ὺ Ἂ ᾿ εν υὖν Ἴ ὸ Ἂν} Ἂ ; ϑνρας) ΤΊ “υρῶ ( οπρὶ. δίαν. ΤΧ μαρτ.) κη,, του μάθε. τ. 

9 ΄ ἃ, 

Καὶ δποίῆσαν τὸ 

28. 

Καὶ ἔγραψεν ἐπ᾿ αὐτοῦ γράμματα ἐκτετυπωμένα σφραγίδος, ᾿Αγέασμα Κυ- 30. 
4ο. 

ΚΕΦ. 
ΧΧΧΥᾺ, 
Ι, 2. 

3: 

“͵͵,:»"»η δ" »»Ὲ»}»ἝΝπ»ἩἙ ΄ ᾽ὔ 3 ΄ Ζ΄ 

Καὶ ἐπέθηκαν αὑτὸ ἐπὶ τέσσαρας ςύυλους ἀσήπηους χαταχεχρυσωβεγδς 4: 

ὅ- 

» 
ὦ - τς το τ ας 



{ἴ Ε 
ζχεῷ. ΧΧΧΥΤΙΙ. 

΄ Ὁ . ᾿, Ἁ 4 9 ρὸ 

6. χοχχίνου γενησμένα, χαὶ βύσσου χεκλωσμένης, ἔργον ὑφαντὸν Χερουδίμ. Καὶ τὰς ςύλους αὐτῶν 
"ς, »» Ὅ Ζ 3 9Ὸ ΄ ᾿ 

πέντε, χαὶ τὰς χρίχες" καὶ τὰς χεφαλίδας αὐτῶν, καὶ τὰς ψαλίδας αὐτῶν χατεχρυσωσαν χρυ- 

Ὁ ον 
10. 

ἯΙ. 12. 

12. 

4 

9, 
4 

. "ἠδ: Ὕ 

’ Ν ε ΄ Φ ».» ’ ω 

σίῳ" καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν πέν]ε χαλχαῖΐ. 
ἰϑὲ 9 , ΄ ε ἃ 5 5 ἐ ως, 

λῆς ἐκ βύσσου χεκλωσμένης ἐχατὸν ἐφ᾽ ἑχατόν. 

ὃ Δ Ο Σ. 

Καὶ ἐποίησαν τὴν αὐλὴν τὸ πρὸς Λίδα, ἱςία τῆς αὖ- 
ρΦ ᾿ , ’ 3 

Καὶ οἱ ςύλοι αὐτῶν εἴκοσι, χαὶ αἱ βάσεις αὐ- 
[ω ῃς ἐ φρο ς ἃ ’ 

τῶν εἴχοσι. Καὶ τὸ χλίτος τὸ πορὸς Βοῤῥῶν, ἑκατὸν ἐφ᾽ ἑκατόν" χαὶ τὸ χλίτος τὸ πσρὸς Νύτον, 
ε Ἧ » 3 ἐε ΄ δ ςε ΄ 3 ὍὉ 4 ", ς [4 9 ὍὉ Ἂν 

ἑχατὸν ἐφ᾽ ἐχατόν'" χαὶ οἱ ςύλοι αὐτῶν εἴχοσι, χαὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι. Καὶ τὸ «λίτος τὸ 

πρὸς ϑάλασσαν αὐλαῖαι «σεντήχοντα πήχεων" ςύλοι αὐτῶν δέχα, χαὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέχα. 
. Κ΄, μ΄ Κς 

Καὶ τὸ χλίτος τὸ πτρὸς ᾿Ανατολᾶς “πεντήκοντα “σήχεων, ἹἸςία, πεντεκαίδεχα “πηχὼν τὸ χατὰ 
ἰϑν ρΦ Σ “0 φὸ -ς ᾿ ἰδ φὸ ἢ 

γώτου" χαὶ οἱ ςύλοι αὐτῶν τρεῖς, χαὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς, Καὶ ἐπὶ τῇ γώτου τῇ δευτέρα ἕνα 

α (οπιρί. πορφ. καὶ κοχχίνα] δὰ βωῦβηνυα εἰ ἐκ ἐροείπο Αττη. τ. 
αἰΐφυς. Απτι. Ἐά. γενησιμέν} διανενησμι.. 14, 16, ἃς, 10, 329) ς 4) 
3νγ 77. 78, 8ζν 1310, 131. (εἴ. ΝΊς. κιχλωσμένου (οιπρί. Αττῃ. 1. 
αἰἰΐφυς. Αἰττι. Εα. βύσσου] ες ἐγβὸ Ατιη. 1. αἰϊΐΐαυς. Ατγπι. Εά. 
ἔργ. ὑφ. Χιρ.} , 72. ὑφαντὸν} ὑφαντου Ν, τς, ς3, 6, 71, 7 5» 
)6, 82, τού. Αγαῦ. τι. 2.κ ποικιλτς Οοπιρί. Ατπι. 1. αἰ ἴχφυς. Ασπι. 

ἙάΔ. ορκ; υαγίοζαίαπι Ἀταῦ. 3. Χιρουξιμ] τὰ ργαπιτῦι Π. Χερε- 

δεν ΠΠ,| 130. Χερουδιν 134. Χερουξειμ 1], 131. εἷρί, Ατῶῦ. τ. 2. 
ἔς; (εὐ “ς- ργοπο, ΚΝ, ἧς, (εἀ ἰπ ςπλγαέϊ. πηΐποσε, Αἰεχ. α οτηρὶ. 

Αἰαῦ. 3. -Ἐ καὶ τὰς Χερουδειν 11. -Ἐ ελάεπι υπςὶς ἰηςϊυΐα, (οὰ ἴῃ 

εἰιεγδέι. πιίπογε παρεῖ Χερουδείμ, ΑἸεχ. 
ΝΙ. τὰς γυλ.] α τὰς ς4. αὐτῶν 13] αὐΐεα Ν, Χ, 14, τ6, 18, 

10) 2) 57» 72, 74. 85) τού, 1οϑ, 118, 128, 130, 131, 134. (ΟΠΊΡΙ. 
Ατωῦδ. 1.2.3. ἄς ἰη εἰμπυβᾶ, πιποῖς Αἰεχ. αντοις ςΆ. πέντε) 
τες σεντετιθ. καὶ τὰς χρίκ.} χαὶ τοὺς δακτυλίους )ς. “Ἐ αὐῇων 

ν, Χ, 14». τό, 18, 19, 2ς, 30) 32) ζ2, (4) 57. 49) 64, 72) 73» 74» 76» 

56, 77» γ8, 8.2, 84, 8ς, τού, τοϑ, 118, 128, 130, 1317γ134. ΑΙα. 

ΑἸεχ. (δι. Νίς. Ατρ. 1.2. α Οοπρρὶί. καὶ τὰς κιῷ. αὐτ. χαὶ 
τὰς ψαλ. αὐτ.) , ἢἷς Μ΄, γ2. ΑἸΔΌ. 1. 8. κα καὶ τᾶς χει. αὐτ. 10, 
4, 76, τοό, 134. κα καὶ τὰς ψαλ. αὐτ. 114 ςν τον 71) "ς. Οοαπρὶ. 
Ἀπ. 1. αἰϊΐᾳυε. Απη. ἙἘά. κεφαλίδι.) κεφαλας τό, 2 ς) ς2, ς4) (9, 
ὃς, 131. Αἰεχ. (δι. ΝίςἨ., αὐτῶν 25] “ ἀγρέκιο Ατπὶ. 1. δ Π|4υς. 
Ἀπη. Ἑά. καϊεχρύσωσαν] καὶ ὑεαπιίτς (περί. κα]εχρυσωσε ς 1, 
)2. Οοανρί. Αγαῦ. 1. 2. Ἑ τὰς κεφαλίδας αὐων καὶ τας ψαλιδὰς 

αὐΐων ν΄, γ21. Αταῦ. 1.2. τὰς κεφαλίδας αὐτῶν ( οπιρὶ. αἱ 
βασ. αὖτ. σῶτι χαλχαῖ) τας βασεις αὐτων σιντε χαλχας Χ, 14.) 

16, 18, 2ς, 30, 32, (2) ς3, (4) τό, ς9, 64, 73, 74. 76, 77», 78, 82, 84, 
)οό, 128, 134. ΑἸά. Αἰεχ. 10. δι. Νις. Απῃ. 1. δἤϊᾳφυε. πη. Βή. 

καὶ ἐχώνινσιν αὐτοῖς πίντι βάσεις χαλκᾶς (οπιρὶ, ἔς, ηἰἢ ηυοὰ 
α βάσεις, Απῃ. 1. -Ἐ και ἐποιησε Βισιλεηλ τὴν κίδωτον ἐκ ξυλων 
αφππκίων, δυο πηχίων καὶ ἡμίσους τὸ μηχΟ αὐΐης, και υχ θ᾽ χαι 

πρισοὺυς τὸ σλατΘ᾽ αὐτῆς, χαὶ σηχεος καὶ ἡμίσους τὸ υψνος αὐτῆς ζό. 

(οὐεχ ᾳιυ έεηι ἰετνεῖ ογύϊπεινν Ἐκ τοπ5 δι, [πάυέδζα ἔμπηι ᾿ρίτυν πδος 
εχ πιϑρὶπε, ουἱ ἤσος πιαικίδνεγαὶ δ᾽ "15, οἱ δάπηοπετγεῖ "Δ "υχῖδ οταϊ- 

πεπὶ Ἡεχαρίαδγεπι ὀεῦεῖς ἔσαυ! : εἰ ἰσηυυηίιν γενεσα ἰῃ Ἐχεπηρίαγι δις 
δὶ Ἡσχδρὶία γείοσγιιδι!ς. 

Ν]1. Ηος «οπιπιΆ, εἴ ςοπητιδία (44. υἵᾳυς ε4 κύχλῳ χαλκοῖ ἰη- 
εἰυῆνο ἰῃ ςοπιπιδῖς 18, «ἰ10], (ς}}, ῥγὸ ςοπηπιδθυς 9---1ο0 ἱπεϊυῆνς 
«ἀρὶτ53 χχχυδδι, ροηυηῖ ς8. (οπιρί. Δταῦ. 1. 2. Απῇ. 1. δἰϊίᾳυς. 
Απη. Εἀ. ροηΐξ οδάξῃι ἰδ) ἀεπι), ΠἸἢ αυοά α ἴος ςοπμτιᾶ, υἱ νἰἀείιτ, 
εὐπὶ (44. υἵχυς κὶ τῆς πύλης εχοϊυῆνς 'π 16 ςοπιπιδῖε, 73.  ἐποί- 
ησαν] ἐποιησε 74) 84. 1ού, 134. (οπιρὶ. Ατπι. 1. δἰΐϊφυς. Αππῃ. Εά. 
τὰ τρὸς} τὴν ρος 73. Ανρ. Λίξα) Νοτον 14, τό, 18, 29, 30, 

32, 53) 54, 495) 64) 73» 749) 76, 77, 78, 82, 83, 84, ὃς, τού, 128, 
1305 131), 114. ΑΚ. 1]ρ(. (δι. Νῖς. Αὐς. δῖδν. Μοίᾳ. ἔς ἰπ ἴεχίυ, 
{εὰ Λιξα πιᾶγρο, Χ. -ἢ τω κλιτει τοῦ Νότου τρὸος Νότον (ἢς) ς8. 
αοἰ Ονίεπιονε εἰ αὐ “ἄωβηυνε δϑῖᾶν. Οἴπος. ἐς2} ρυξπητυης οἰ 

Αὐδῶῦ. :. 2. ρερπηιηϊ ς᾽ οιπὶ ἀγςἷο Ατῶῦ. 1. Απτῃ. τ. δἰἐϊφυς. 
Ἅπη. Εὰ. βύσσον) εχ ὀγβὸ Ασα. 1. δΐᾳφυς. Ασπι. Εά. αὐ- 
λῆς] ἡσῤετασεμὶὶ, (δὰ ρυπέλὶ5 φυσῖυος ἔργα ροίτς ἃ ργι πᾶ, οἱ νἱἀεἴυν, 
τδῦ ποίλσυγ, ἰοσίλη υἱ ςοιτίξεπάυπι, πὰ :. ἐφ᾽ ἑκατόν) -- πη- 
χες ς8. πρὸς ἑκατόν ΑἸά. δὲ ξεπίκαν (ορί. 

ΝΠ. Καὶ 1], Αγαῦ. τ. Οεοῖς. εἶκ. τ᾿ ποεῖχ. 25] ἡ μεῖ- 
τοῦτ εἰ φιᾶε ἢἰς ἰηιεγδοεηϊ ς3, ςς, 1οὔ. εἴκοσι 23] - χαλκας 
82.0. Ἔ χαλχαι Χ, 14) τό, 18, 32) 52, 53» 545 φύ, (9, 71, 73» 74» 
72) 77» 789) 83, 84, ὃς, Ιού, 118, 128, 110, 131) 134. Α]ά. ΑἸεχ. 

λιιρί. (δι. Νῖὶς. Αὐρξ. ὥορι. Ατὰῦ. 3. δϑᾷν. - “τ Οδοι. 
« χαλκαι, καὶ θὲ χοσμοι τῶν συλὼν καὶ αἰ Ψψαλιδὲς ἀντων αργνραι 

58. χαλκαῖ καὶ οἱ κρίκοι αὐτῶν καὶ αὐ ψαλίδες αὐτῶν ἄργυραν 

Οσπιρί.  πρεὶ, δ εἰν οδὶ καΐμιπανασι, εἰ ἀγα: εογώσε σγρεκίοὶ ταῦ, 
1.2. Ἔ «εὶς εἰ ἀγομς φογίρη ἀνροπεὶ Ατιὰ. τ. αἴϊφυε. Αγη). Ἐὰ. 

ΙΧ. ὙΤοῖυπι σοπμηλ α (Γοογῆι5 οὐἴδεσι νος δὰ ἤπεπιὶ δή 5 εἰ 
ΡΓγαςθάεπες ςοπηπιδῖῖ5 εἰτογεπὶ ρεροτγι) Δταθ.3. καὶ 1] λ Ασπν ι. 
τὸ χλ. τὸ τσρ. Βορῥ.] αὐ ἰα,με δερέοπινίοης Ἄτην. τ. αὔϊφυς, Ἄτην. Ἐά, 

τὸ κλίτ. τ᾿ --τὸ χλίτ. 23] α αἰϊεγυῖγα εἴ 4υα: 115 ἰηϊτετ)σεηϊ 71. ϑίδν. 
Μοί. τὸ χλίτ. τ" --τὸ κλίτ. ἰπ σοῦν. 10} α αἰϊογυῖγα εἴ αυς 118 
ἱπιετδοεπῖὶ ςυ. Βορρ.}] ϑάλασσαν 18. ἐκ. 1“ -τ-κ. 1] , δξεῖ- 

ΜΓ. εἴ αὐ τς ἱπῖεαςεις Χ, τ. 16, 18, 2ζ, 29, 32) (29 54) 5) 58, 

ξ9, ὅ4., 73. 74. 7.76, 78. 84, 130, 131, 134. Οοπιρὶ. Αἰά, ΑἸεχ. 

λειρί. (αι. Νὶς. υρ. Αὐτοῦ. 1.2. Οεοῦζ. Απη. 1. αἰιίφυς. Ατπτη. Ἑά. 
ἐφ᾽ ἱκ. 1"] πρὸς ἑκαῖ. ΑΙά. ἐπ εολέενε Οορῖ. χαὶ ο.} α καὶ δἷδν. 

Οἰἶτοσ. αὐτῶν τ᾿, 2] ἡ ίμε δῖαν. Οἴτοζ. εἶχ. ιϑ--εῖχκ. 2] 
α δἰϊεγιῖγ. εἴ φυα" [15 ἰηϊοτασεηῖ τό, 2 ς,), 52, 4. 55, 78, 131. ελάεπι 

Ὁποὶ5 ἱποἰνάλι, Τρρίεῖλ [οἰ]. ὧὸ Εμτογε, (δῖ. ΝΊς. αἱ βας.] α αἱ 
Αππηςπὶ (οὐά. αἰϊφυὶ. Ατπι. Ἑά. εἴκοσι 23] - χαλκαι ςβ, ςο, 74) 
78ν 84.118, 128, 130, 134. ΑἸά. ΑἸεχ. ρ΄. Αὐγ. δίαν. - χαλ- 

καὶ καὶ οἱ κρίχοι αὐτῶν, καὶ αἱ ψαλίδις αὐτῶν ἀργυραῖ ΟὐοΙΩρΙ. 
-Ἐ ελάςπι, πἰ αυοά ἐχρηπιδης χρίκοι τῶν σύλων, ΑΥΔΡ. 1.2. Αχπῃ. 1. 
αἰτϊχφις. Αὐτη. Εὰ. 

Χ. Τοιιπι σοιστα α (εἰπεῖ 1 ἰδγαγίατη γεσυγίιβ οὐυΐάεπ) νοςἷς 

ἀργυραῖ αὰ βπεπι ἢυ)υ5 εἴ ργαοδάεηεὶβ ςοπιπιᾶτῖ5) Ασιῃ. α. τὸ 
κλίτ. τὸ τρὸς ϑ4λ.} ]αμκαο αἰγὶ σα κατε Αταῦ. 1. “464 σπιανό ἰκίω, 

Ἀπηεηὶ (οὐά. αἰϊφυΐ, Αὐτη. Ἑά. ,, τὸ δ᾽ Οεο. πρὸς} κατὰ 

Χ, τ4γ τς τό,ας, 30, 33, (3, ς3) 54, (6, 9, 73», 74. 76, 77, γ8, 82, 
84, τοό, ε18, 128, 110, 131, 134. Αἰά. ΑἸεχ. 1 0΄. δι. Νὶς. Αγδὸ. 

ι. 2. ϑαλασσ.} Βορραν 18. αὐλαῖαι) ἀνλαι τς, ςς, τοῦ. 
Ἔ δα ΑταΌ. τ. 8. .κ. ΑἸΡ. 3. σῆχ.-- - υὐχ, ἴῃ ςοπὶ 11] 
α ΑΪπεγυῖτ. εἴ αυφὲ 118 ἰηϊεταςεπὶ 18. πήχεων] α τό, γῳ γ6, 84, 
τού, 134. Αἰοχ. ξύλοι) ρεαεπιζυπς δἰ Αγδῦ. 1. 2. 3. Ασγπιθηὶ 

Οοὐά, αἰϊφα!. Αττῃη. Ἑὰά. αὐτῶν 19, 29] ἡ] ἕκε 53αν. Οἴτος. δέ- 
κα τ" -- δίκα 29] αὶ αἰϊεγιῖτγ. εἴ 4ιι2 ἐς ἰητετάσθης Οορ. αἱ βαςσ.] 
α ἀὐ τῷ, 23», 30, 32, 589 ζ0, 78, 8ς, 130, 131. ΑἸεχ, (αξ. Νίὶς. Ατ- 

πηεηὶ (οάά. αἰ'ᾳυ!. Αττῃ. Εά. αὐτῶν 25] α Αταῦ. 1. δίκα “"} 

ἡ χαλκαὶ 71. -Ἐ καὶ οἱ κρίκοι αὐτῶν, καὶ αἱ ψαλίδις αὐτῶν ἀρ- 
γνραν Ο(ὐοπιρὶ. -Ἐ δ εἰγον οοέπηπαγωνε, εἰ ἄγον: ἐαγαεδε ἀγρεπίεί ΑΥὐδδ, 

1.3. οἵ τῇ ἧς, [οἀ εχρτίπγιπε κρίκοι εἰ ψαλίδες ἅπε ἀπτίσυϊο, Αττηςπὶ 
(οὐδ. αἴᾳυ!. Ἄττῃ. Εά. 

ΧΙ. τὸ κλίτ. τὸ τρ. ᾿Ανατ.} τὸ χλ. τὸ τρ. Νοτον ςό. τὸ τῶῥρ. 
Ἄνατ. χλιτ. 74, 84) τού, 134. νεἴα ἰαεγὶς σαὶ ΟΥϊεπίεε Αταὺ. 2. 

αὐ ἰαικε Οτίον Αττῃ. τ. αἰϊϊαυς. Αὐτὰ. Ἑὰ. κλίτος) - αὐτῶν 

ξ0. πιντήκ.-- σεντεχ. ἴῃ σογ. 12} α Ρεϊσγυπι εἰ 5 ἰς ἰπτοῖ)δ- 
ςεπῖ )ς. ΑἸοῦ. 1. πήχεων} -᾿ τὸ μηκθ’ 18. -Ἐ τὸ ὑψος τῶν 
ξύλων ς3. βιδρεῖ εδάειπ πιδγρο τό. πήχ. --- πήχ. ἴῃ σοι, 12] 
α ἃἰζεγιῖγ, εἴ 4υς [εἷ5 ἱητεηάςεης 11, τς, 10, ςς. 

ΧΙ. Ἱρία] ουπὶ ρυαοοάοπεδι5 ςοη)πραπς Οοπιρὶ. δι. ΝΊς. 
Αυρ. Απππδηὶ (οὐ. αἰϊφυ!. Ατπ. Βά. εἰ υεἷα Αγαῦ. 1. 2. τὸ 
κατὰ νώτιμ τὸ καΐα Νοτου Χ, ς3, ς4, ς8, (9, 723. Οἱ. Νὶς. δ[λν. 

Οἷἶγοσ. τὸ χαΐα Νοτον τό, 18, ἃς, ςό, γι, 84. σἀ Διηβγμα (λίβα) 

δίαν. Μοίᾳ. τὰ καϊα γώτε ΑἸΙἸάχ. Ατδϑ. ᾿. 2. κα τὸ Αγ. σ. δ[᾽- 

4υς. Απα. ἙἘά. καὶ οἱ ςύλ.} α οὐ! (44. ς8. κα καὶ δίν. Οἶτος. 
Οεοτζ. τρεῖς τ᾿ --ττ τρεῖς 2} α αἰϊεσυῖγιπι δὲ αι ἐδ ἱπεη)δοεπὲ 
53» 59. βασ. αὐτ. τρ.--βάσ. αὖτ. τρ. ἰχ σοπι. 13.} α δίβεσυϊγα εἰ 
405 ἰἴς ἰηζε)αςςηϊ 73, 78. 

ΧΠῚ. νώτου] Νοτα ς8, ς9. ΑΙά. (δῖ. Νο. δευτέρου) - ἦα« 
“τς Οορ ἔνθεν καὶ ἕνϑεν] α καὶ ἔνθεν ας. ΑΥΔΡ. τ. 2. Αστῃ. 1, 
αἰϊΐϊᾳφυς. Αττῃ. Ἑά. αὐλαῖαι) αυλαᾶι ιξς, 180, ς. “πύυλαι (9. 

πύλαι αἱ ΑΙεχ. τρλῦρο παραπέτασμα Χ. ΕΠ Αφιΐα, υἱ νἱάετιτ. 
τεντεκ.} ἑκατὸν πεντήκοντα ςς) 7ζ. ἄξγοσι (ορί, ργατυϊἭιης ἐς 



Ἑ ΞΟ ὰ Ο 

ΚΕΦ. ΧΧΥΧ 

εν χαὶ ἔγϑεν χατὰ Τὴν “πὑλην τῆς αὐλῆς, αὐλαῖαι ππεντεχαΐδεχα πήχεων" ςύλοι αὐτῶν τρεῖς, 

χαὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς. Πάσαι αἱ αὐλαῖαι τῆς σχηνὴς ἐχ βύσσον χεχλωσμένης. Καὶ αἱ 14. ἴδ, 

βάσεις τῶν ςύλων αὐτῶν χαλκαῖ, χαὶ αἱ ἀγχύλαι αὐτῶν ἀργυραῖ, χαὶ αἱ χεφαλίδες αὐτῶν πε- 
βιεργυρωμέναι ἀργυρίῳ, χαὶ οἱ ςύλοι περιηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, πάντες οἱ ςύλοι τῆς αὐλῆς. 
Καὶ τὸ καταπέτασμα τῆς πὔλης τῆς αὐλῆς ἔργον ποιχιλτδ, ἐξ ὑαχίνϑου, χαὶ πορφύρας, χαὶ τό. 
χοχχίνου γεγησμένου, χαὶ βύσσου χεχλωσμένης, εἴχοσι πσήχεων. τὸ μῆκος, χαὶ τὸ ὕψος χαὶ τὸ εὗὖ- 
ρος “πέντε πτήχεων, ἐξισόμενον τοῖς ἱςίοις τῆς αὐλῆς. Καὶ οἱ φύλοι αὐτῶν τέσσαρες, χαὶ αἱ τ7. 
βάσεις αὐτῶν τέσσαρες χαλλζαῖ, καὶ αἱ ἄγχύλαι αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ χεφαλίδες αὐτῶν περι-- 

ἡργυρωμέναι ἀργυρίῳ. 
γυρωμένοι ἀργυρίῳ. 

νΝ ξ΄ ἐκ ρο ρ ΝΣ. ,’ ὧν 5 3 Ν νς- ΄ 

τὴν λειτουργίαν εἶναι τῶν Λευιτῶν διὰ Ιϑάμαρ τὰ υἱξ ᾿Ααρωὼν τὰ ἱερέως. 
3 “Φ',ΨΜ33.2 ω "“, . ἣΦ 3 . 

Οὐρείου, ἐχ φυλῆς ᾿Ιόδα, ἐποίησε χαϑὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῆ, Καὶ ᾿Ελιὰδ ὁ τᾷ ᾿Αχισα- 
Ν 3 » . ἃ 9» ΄ ν ς ν Ὁ Ν ες Ν Ν Ν εν΄ “" 

μαχ, ἐχ φυλῆς Δαν, ὃς ἡρχιτεχτονῆσε τὰ ὑφαντὰ χαὶ τὰ ῥαφιδευτὰ χαὶ ποιχιλτιχοί, υφᾶγαι τῷ 
΄ ἃς ἰϑν ΄ 

χοχχίγῳ χαὶ τῇ βύσσῳ. 

Καὶ «πάντες οἱ πἰάσσαλοι τῆς αὐλῆς χύχλῳ χαλκοῖ, χαὶ αὐτοὶ περιηρ- 18, 

Καὶ αὕτη ἡ σύνταξις τῆς σχηνὴς τῇ μαρτυρίου, χαϑὰ συνετάγη Μωυσῇ, 10. 
[ 

Καὶ Βεσελεὴλ ὃ τοῦ 290. 

21. 

ὑποὶς ἱπεϊυάϊς, ΑἸόχ, τῆς αὐλῆς] τῆ; σκῆνη; χαὶ τὴς αν} ςβ8, γ2.Ψ 

ΑΥΔΌ. 1. 2. τι. 1. δἰἴφυς. Ατπν. Εά. χλλοῦ] «τὶς ΟΣ: 
Ἀπ. τ. αἰϊΐφις. πη. ἘΔ. εὐλοι] οἱ συλ. ττᾷ. δἷαν. Μοίᾳ. καὶ 
φυλ. ςς) 71, 82. και οἱ ευλ. Ν7ΠΊΙ, Χ, 14, 1ς) τό, 18, 19), 2ς,) 30, 

33) 53) 54) τύ, «8, ς9, 64, 7... 73» τό, 77) 85. τού, 128, 130, 131) 
132. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Γρῖ. τ. ΝΊς. ΑΥδΌ. 1. 2. δῖαν. Οἰἕγορ. 
Ἀπ. τ. δ χις. Ατπι. Εά. αὐτῶν) α ΝΊῪἼΙ. 

ΧΙΝν. Πᾶσαι αἱ αὐλ.] πασαι δὲ αι αὐλαιαι 35. ϑίαν. Οἤτορ. 

λ αἱ 82. Οεογρ. χαι αἱ αὐλαι ς3. 
σαι αι τυλαι ςο, 118. τῆς σκηνῆς) τῆς αὐλῆς ΝἾΙ, Χ, 14. τό, 

18, 2ς, 552, 6...) 73) 745) 73.) 84, 8ς,) 118, 130, 121.) 134. Γ ρῖ, (δι. 

Νις. Αὐρ,ς Ἔ σα ογιμόνι αριίερι οἰ εἰραιρ πίε Αταὺ. τ.2. -Ἑ παρ- 

πὶ Οεοτρ." Ῥγαγαϊς δ, ΑΥΠῚ. 1. ἐκ βύσσου) μαι εχ ὀνδὸ 

οἱ ογὭΦ’ ζογ μα’ Οεογσ. -“σα- 

Οορι. 
ΧΝ. αἱβας.Ἷ , αἱ τι8. τῶν ςὐλ.} κα Ατπι. τ. αἰϊΐφις, Ασην. 

Ἑά. αὐτῶν] α Χ, 18, ςς) ς8, ς9, 64, τοϑ, 118. Αἰεχ. 1 ἱρί, 

Αὐρ. ΑΓαΡ. τσ. 2. 3. χαλκαῖ] «τὶς Θεοῦ αἱ ὠγκύλαι] αἱ 
αγκυλων 130. λαΐ 74η) 1τού,134. ἀἄργιρ. τ" -- ἄργυρ. 25] κα αἰζεγ- 
ὉΠ. εἴ απ 115 ἱπιογ]σοπῖ ς3,) ς8, 64, 719, 735 106. οἱ φύλ. 15] 
“Ἔ αὐτῶν 74,.7γ0, 84. 124. - αὐτῆς ΑΙΔ. ργαπιυίπιης πάντες 10. 
Λταῦ. 1. 2. κα 53. Οορι. παντες] ἜΣ λληλεδις καὶ, {οἀ τἰηςὶς ἰη- 

εἰυΐα πη, ΑΙεχ. εἰ ονῖπες Αγαθ. 1. 2. Απῃ. 1. τῆς αὐλ.]} τῆς αυ- 

λαιᾶς 53.0.6. , Δήπροηι Οοαά. αἰ. Ασιη. ἘΔ, αὐλῆς---αὐὖ- 

λῆς τ πὶ σοπη. 16] κα δἸξεσιγ. εἴ 4υδο 115 ἰητεηάσεης 19, 52. δά οΠὶ 
ὭΠΟΙ5 Ἰποἰυάϊς, Τυρρίοῖᾶ ἐςοεῖ δά Ἑάϊτοτε, (αῖ. ΝΊς. 

ΧΧΥ]. τὸ καταπ.]) ΡγΓαπλτς φεεεγμπὶ ΑτΑΌ. 3. 

τασμα) τὸ καλυμμᾶὰ ς9. το κατακάλυμμα ΨΙ1, Χ, τΆ4, τό, 18, 

2) 30, 745 739) 765,9 77, 78, 8. 8ς,) τού, τι8, 128, 1319) 134. ΑΙά. 

Αἴεχ. Αγὰρ. στ. 2. ϑἴαν. εογρ. ἔς ίοπε (ορῖ. τὸ χκαταλυμμα 

, 
Το καταπί- 

ς8, 120. ἐογίϊπεξ Ουτὴ ἈΠΊΟυΪΟ ΑΥ̓ΠῚ. 1. 4]Π4ὰ6. Ατη. Ἐα. τῆς 

αύλ. τῆς αὐλ.] τῆς πυλ. αὐτῆς (ἢς) 75. ππεριοναἱλ αἰνὲ Αυν. α τῆς 

“σύλης ΑτΔΌ. 1. 2. ἔργον τοικ.] ἐς ποικιλτουν τό. εργ. τῦοι- 

χιλτον 84. Ῥισπηταηῖ κε Αγδῦ. 1. 2. 

σορῷ. καὶ χοχκίνου] εχ δαγρωγα εἰ ἐπ ξοςείπο Αττὰ. τ. αἰϊαιις. Αὐσπι. 

ἙἘαὰ. γενῆσμ.)} ΑΝΤΙ. βύοσ σε) εχ ὀγγὸ Αττὰ. τ. αἰϊϊφυςθ. Ατπι. 

Ἑὰ. εἴκοσι} ἐς υἱγίπεὶ Αττῃ. τ. αἴας. Αὑτη. Εά. μῆκος, 

"ξ τὸ ὕψος καὶ τὸ εὗρ. τι οὐχ.) μῆκος καὶ τὸ ὑψνος, κᾶι τὸ εὐο. τ΄. 

. 72. κ καὶ τὸ ὕψος 74,7.) 84) τοῦ, 134. κα χαὶ τ΄ ας. 

Με εἰ ἰαεἑμαάο φεπήεοὶπι σα διίίογιων εἰ αἰθίμο ΓΤ ΟΡῖ. ὀοην ἡ παΐο ἐγμς, 

ἐεχίμι ταγω Αταῦὺ. 3. 

ἰοηρὶ- 

εἴ φμίμφης σμῤίογμηε ἰαεἐμείο ογκς αἰ μά! Αταδ. 4. ἰοασίμκαο εἰ ἐκ 

φωϊπεεκικε σμδιμς αὐτο εἰ ἰαμμάο Αττὴ. τ. αἰαυ δ. Ασπι. Ἑά. δρη- 

γέμα, ἰαειμάο αμίενε δῖλν. Οἰἴΐγος. ἰξισέμενον  εξισουμενοι γς. 
τοῖς ἰςίοις) νείογει ΑΥΑΌ. 3: 

ΧΝῚΙ. τίσσαρ. ᾿ "πτίσσαρ. 2 Ἵ“ αἰϊεγαῖγ. εἰ 4055 115 ἱπτεταςθηῖ 
215) 78, τοῦ. καὶ αὐ “τ καὶ αἱ 3.9] κα αἰϊοσυῖγα δὲ αἱ 115 Ἰηἴοῖ- 

Ἰλοεῃῖ 120. καὶ αἱ 2. ---χαὶ αἱ ΞᾺ α ἃΔἸταγαῖγα οἴ αυὰ 115 ἰπῖοι)α- 
ςξηΐζ Οδοῖψ. ἜἜΡαας ἜΣ χαι τεριγργυρωμέναι ἀργυρίῳ 10. 

τεριηργυρώμεγαι 05 ργωρι] ἀργυρὰ ὦ ῳ ( ἈΧῚ ! 

τα εριγγυρ. αργυρίῶ ζῷ  Σ καὶ 

Αταῦ. 2. 

ΧΥΙΠ. Οἰδυίυ) Ἷ γ ν:- . ί 

ΤΡΎρ. ὥρΎ. καὶ ““ἀντει δε. ἘΠ ὙΠῸ ΑΧ. 

.8, 0, 6.4, 73. 74. 76, γ8, 8ς, 120, 130. Ι (λι. ΝΙΝ Ὀ 
5. δ8.3ν. Οὐϊο - 

καὶ αὖτ. τσεριηργ. ἄργ.] αἴ. 15. 16, 19, 30, ς2, 72)... τού, 128, 

124τ. (οπιρὶ. ΑἸ. Αται. 1. αἰὔαις. Αττῃ. Ἐπ. 

ΧΙΧ. Καὶ αὕτη] α καὶ )ς, τοβϑ. ΑγΡ. 1.2. Οοτγρ. 

ταξις} νεῖ, φιϑῇ ξαδεῖς ἴῃ Οτασο ποίησις Οὐρῖ. 

καϑας. χαϑ' ἃ ὃς. εἰ ἤς ἰπ ἴοχῖυ, [δ ππᾶτρὸ ργιπιᾶ πιᾶηι καϑα, 
130. συνετάγη Μωυσῃ] συνέϊαζε Κυριος τω Μ. ς3. ΑἸά, ΑτΩΡ. 3. 
δίαν. Οἴἶτοσ. συνεταξε Μωυσὴς ς8. Δτιη. 1. αἰϊφυς. Αττη. Ἐά. 
συνεταζε Μίωσης 72. συνέαγη τω Μ. Χ, 14, τό, 18, 30, ό4, γ3, γ8, 

130, 121. 1100, Οατ. Νίςο. συνεταγη ΜΏση 11. τὴν λειτ. εἶναι] 

α εἶναι τοό. εἰναι τὴν λειτ. 30. εἴ εχ εδάςπι ἰςίοης οὐἴυιῃ οἱ ἣν 

αυτὴν λειτ. φυοά σογαιρῖς ἢδθεϊ )7:. ἐπ (πονον πηι σεϊαὶ βεανίοπεσι δῖδν. 

Οἴτορ. ργϑπιίπυηῖ εἰ Αγαῦ. 1.2.3. τῶν Λενιτ.} δια τῶν Λευιτ, 
τοῦ. διὰ .15.}] καὶ δια 19. τού. δια ἸΙαϑαμαρ τό. Οεοτγ. 
δια Θαμαρ Χ, 10. τὰ νἱ 5} , τῇ τοῦ. 

ΧΧ. Βεσελεὴλ] Βεσσελεηλ )ς. Βεφεί αἱ Οφοτρ. ὃ τὰ) κα ὁ 
ς2. Οὐρειου] Ουρι ΠῚ, 16, 2 5» 39, 53» 54» 56, ς8, 64, 71, 73, 
749 732 76, 77.) 78, 84, ὃς, τού, τοβ, 118, 128, 120, 131) 134. 

(ὐὈπιρὶ. (δῖ. Νὶς. Ασγασ. τ..2. Ουριον 14) 32, ς2, 129. Αττῃ. 1, 

αἰϊϊχυς. Απῃ. Ἐά. Οριου γ2. Οὐρει Χ, 18. 1{ὶῥρί. Ορει 3... Ὡρη 

ζ9ς. “Ἔ νιου (20 τ4, 16, 25, 32.) 2) 54), 48, 72) 73») 27, 78, 8ς, 
130.131. ΟΟμρὶ. (Αἵ. Νὶς. Ασαῦ. ι. 2. Δπῃ. 1. δἰϊἴσιις. Ἄσπι. Ἑά. 
φυλῆς} τῆς φυλ. Χ, τ») τό, 18, 25, 30, 32, ς2) ξ4γ ςῷν ζ6, ςΒ, (0, 
72, 74. 7.) 77. 73) 18, 1520) 121) 124. (οαρί. [ἰἱρύ. ας. Νῖς. 
Ατηι. τ. αἷἴαυς. Ατπι. Εά. ᾿1κδα} του ἰονδα το. ἐποίησε] 
α “ὰπὶ ἴχᾳ. .3. επόοιῦσε δὲ ς. εποιησαν 14, 16, 2ς, 30, 32) ζ 4) 
77, 78, ὃς, 130, 131. (Δ. Νὶς. «ὦ μοὶ Ασπ). 1. αἴθαυς. Ασην. 

Βα. , 
ΧΧΙ. Καὶ 15] καὶ μετα ταντὰ 72. καὶ μετ᾽ αὐτὸν :8. Ἀταῦ. 

1.2. ΝΟ εἰ ἡεἰπείε Αττὰ. τ. ὥς ἤπε ἤφρπο Αγπιεπὶ ( οἱά, 411). Ατηι. 

Ἑὰ. Ἐλιὰξ)] Ἑλιακ γ2, 139. δίας (ς) Οεοσσ. Ε]ϊαδαεῇ 

Αττη. 1. δἰ φυς. Ατπη. Ἐά. ὁ τοῦ] τὸν τὁἪ ξ9. κα ὁ ς3. 
σαμαχ)] Αχισαμακ 58, 72, 82. ἈΑρχισαμακ 0. Ασχησαμαχ 

ι6. ᾿Αχισαμὲχ, Οοπιρὶ. «“4ελίσι Μαιλὶς (ῃς) δου. “Ἰῤήαπα 

Αὐπιοῦὶ (οάα. αἰἰχφυϊ!. Ἄττῃ. Ἑὰ. ἐκ δϑασπια Αγη). 1. φυλής] της 

φυλ. Χ, ςς, 74, 82, 129, 130, 134. Οοιπρηί. 106. Ατπι. σ᾿ αἱϊ4ιε. 

, 
συν- 

᾿Αχι - 

Αττι. Ἑά. ἠρχιτεχτόνησε) ἠοχιτεχτόνευσεν (οτρΙ. τὰ ὑφ. 
καὶ τὰ ραφ.] τὰ ραῷ. καὶ νφ. Υς. ριαπητς χς Αστηι. τ. τὰ βα- 

φιδιυτὰ } τὰ ραφιδωτα ς9. τὰ ραφιδευτικὰ 19, ς8, 72. κατὰ Χ, 

14.) 1...) 16, 18, 30, ς3) ςζ4, 64. 73» 78. 130, 121. Αἴεχ. Γἱρί, Οϊ. 

Νῖς. Ατδδ. 1. 2. ποιχιλτικα}) ποικιλτὰα ΝἼ, Χ, ᾿ς) τό, 18, 

2ζς, 53») 545 ζςζ) ςό, ζ9, ὅ4, γῖ, 74: 739 76) 77», 78, 84) τού, 120, 

131, 134. (οιηρ!ὶ. Αἰοχ. Τιρί, (ας, Νῖο. Αὐὰῦ. τ. 2. Ασιη. 1. 8}}}- 
αιδ. ΔύπΊ.! ὦ, ὈΓΞΠ υηΐ τὰ (δ, γ1., 74) 7ζ9 70, τοῦ 9, 114. Οὐπρὶ. 

Γ ; ] Ν᾿ 5. 
ΤῸ, ΑΥΠῚ. μα, υδονδι}Ὶ κα [0,. ζῦς 72. ΠΥ ᾿ς αἰϊὶ- 

᾿ἰὰ ἄν, τ ἤδωνε ΦΩΝΗ βτ᾿ οκκίν. ἐν τ 3. 
{ τς . ψ.Ψ Α, ΟἿ ΠῚ, ῥ Α, ἈΚΙ » ὁ ΥἹ νυαχίνϑω,. Ἀπε 

ι᾿ ΄ ᾿ 

ὁ Γ ». δ Δ ἐδὲε 

; πορδῷσνρας καὶ κοκκχίνὼω νενητιλενὼ 72. [χῸς «"8- αἰεὶ -ασθαξ νφενεννς 
ΕἹ εἾ ἐ ͵ 

) 
“Ὡὐ τω ὑακινῦὼ καὶ πορφυρα ῬΑ] κοχχίνῳ γεν ων ἐγὼ (οι τρὶ. 

λυν, ἔχ 7 ᾿ ΐ Θ}Χ ΥΩ εἴ ἔχ (ΟΕ. ΝΟ Δ ΥΠ). 2 εἴμαυ 16. 

Αγπι, Βά. τῇ βύσσω κα τῇ 7γ2. Οὐρὶ. Αγπι. σ᾿ δἰίαυς: Αὐτὰ; 

ΒΔ. 4 ὀνβὸ Αυς. ρῥγαπιπυπὶ ἐν Ατγτη. 1. αἴὔφυς, Ἄττῃ, Βά, 

χαϑΑ} καὶ 



ΚΕΦ. ΧΥΧΥΠΙ. 

1.2. ΚΑῚ ἐποίησε Βεσελεὴλ τὴν χιδωτόν' Καὶ χατεχρύσωσεν αὐτὴν χρυσίῳ χασαῤῷ ἔσωθεν χαὶ 
" .ὝμὝ» “Ζ 32. τ᾿ ᾽  ΄ .᾿ ,᾿ ζῆ “Ξ3“᾿μ"ν " Ζ“ νὰ “ δ 

3. ἔξωϑεν. Καὶ ἐχώνευσεν αὐτῇ τέσσαρας δακτυλίους χρυσᾶς, δύο ἐπὶ τὸ χλίτος τὸ Ἐν, χαὶ δύο 

4.5. ἐπὶ τὸ χλίτος τὸ δεύτερον, Εύρεῖς τοῖς διωςῆρσιν, ὥςε αἴρειν αὐτὴν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ἐποίησε 

6.). τὸ ἱλαφήριον ἐπάνωθεν τῆς χιδωτδ ἐκ χρυσίου χαϑαρᾶ. Καὶ τὰς δύο Χερουδὶμ χρυσᾶρ' Χερὰξ 
Ψ Ξ ἊΨ “-ς ΄ ν ἃ ν νῷ “7  "ν»Ἅ ἍΝ» “΄ς ᾽ γ ΄ 
ἕγα ἐπὶ τὸ ἄχρον τοῦ ἱλαςηρίου τὸ ἕν, χαὶ Χερὰδ ἔνα ἐπὶ τὸ ἄχρον τοῦ ἱλαςηρίου τὸ δεύτερον, 

8. 9. Σχιάζοντα ταῖς πἸέρυξιν αὐτῶν ἐπὶ τὸ ἱλαςήριον. Καὶ ἐποίησε τὴν τράπεζαν τὴν τπεροχειμένην 

᾿ χκλίτ. 13] Ἰ αὐὔης Ν', ς8, 72. 
᾿ Ἔ δακτυλίους Ν, ς8, 72. (ὐοπιρὶ. Αταῦ. τ. 2. Απῃ. 1. δίϊᾳυς. Απτὶ. 

Ἰ. ὙΤτλ υἱῖῖπιδ ςοπηπιδιὰ Οδρι9 ρεαςεάεπι» παῦδπῖ, ρήο (ἀρ ες 
ὙΧΧν ΐ, 21) 22. 23 ΠΟΙ ΓΔ Όυ.8, (8, 72. (ὐοπιρί. Ατῶῦ. 1. 2. ΑἸτπεπᾶ 

Ψετῦο. δεά ἴ)5, φια πδδεηῖυγ ἵπ ἴος (ρίϊε, δὰ ἤπεπὶ ςοπιηιδιὶὰ 

τ)", τεϊροπάεηϊ εα 4υα δὸ ἰηϊτῖο Ολρις χχχνὶ), δὲ ἥπεπι σοπηπιδιὶς 
48, ἐχμϊθεπὶ ς8, γ2. (Οαιρὶ. Αγαῦ. 1. 2. Απῃεπδ Νεσῖο. Δ αγίδηξεϑ 

διῖϊ ἃ νεῖ, αυὶ Α ( οπιρὶ. ἰεχῖυ {Ὁ} οἰεπιι5. Βεσελεὴλ] Βεσσελεηλ 
ης. Βεμείμμ Οεοες. Απη. τ. αἰϊΐᾳυς. Αππτ. ἙἘά. κιδωτόν) -" δυο 
τύχίων καὶ ἡμισους τὸ μῆχος αὐτῆς͵ υχίος καὶ ἡμίσους τὸ σλατος 

ἀντης, χαὶ σηχίος καὶ ἡμίσους τὸ ὑψος αὐτῆς 118. -Γ Ὁ κὰκ εδάεπι, 
δΙπ φυοὰ Βαῦει, μᾶκος αὐτῆς, καὶ πήχ. ΑἸεχ. ΑτΩΡ. 1.2. -ἢ εδάεπι, 
ὨΪΩ υοὰ ἐξ ἡμίσους υϑΐφυς εχρεϊπιλιζ, [πὰ ἰπ ἰοςο 25 εχ ζωργα!!πολγὶ 
Ρτ πᾶς πιληυ ςοιτείϊίοης φυοοά νιίταπιᾳυς νοςεῖ, Ασπτι. 1. αἰϊίφυς. 

Ἀπ. Εὰ. - (ὡἷὮὄ) Κα τὰ ξυλων ασηπίων, δυο πηχέων καὶ ἡμίσους τὸ 

μβϑφιος αὐτῆς, χρῶ πηχίως καὶ γμισυς τὸ πλάτος αὐτῆς; καὶ πηχίως χα! 

πμισας τὸ νψος ἀυτης ἡ. -{ ελάετι, πῇ φυοὰ οπιϊῖαι αὐτῆς υδίᾳυςε, 
Ο(οαρὶ. - εβάεαν, ἢ υοά α αὐτῆς υἱϊ. «8. - ἐκ ξυλων ἀσηπῆων, 
ὄνο πηχ. καὶ ἡμισα (ἔς) τὸ μηκος αυτῆς, καὶ πηχίως καὶ ἡμισον ((:ς) 

το υψος ἀντῆς (ἰδ, οἰιίῆηις δῦ αὐτῆς 1 δὲ αὐτῆς 2. ἱπιεττηοαϊ!5 οὐπὶ 
δοσπὶ δἰΐεγο) 72. 

11. αὐτὴν) α Οεοτζ. ἴσωϑ". καὶ ἵξωθ.) ἐξζωϑ.. καὶ ἐσωϑ'. ς 2. 
Ἔ καὶ ἐποιησῖν αὐτὴ χυμάτιον χρυσουν χυχλω ΚΝ, Ν]], 14. 16, 18, 

8ς, 20, 30, 32, φ2,) (8, (9, 72, 74, 77) 78) 82, 83, 84, Βς, τοό, ε18, 
128, 129. 1117) 134. ΑἸΙά. Αἰεχ. ρ΄. (δι. Νὶς. Οορῖ. ΑμὉ. 3. 

“Ἔ εδάξαι, οἰ ηυοά δαῦεδι αὐτὴν, Χ, (4, 23. “ἵ' εδάσιι, οἱῆ φυοά 

χυμ. χρυσουν ἐχμτιπιδηΐ ᾿π πυπ|. ρἰυταῖ, Απη. τ. αἰΐφυς. Αττῃ. Ἑά. 
«Ἐ εἐβόετν, εὰ οὐπὶ ἐδ ἐκ: δὰ βηεπ (δ) υᾶο, Αὐτὰρ. 1. Δ. ελέεπι, 

ἰῇ φυοά αΑ χρνσουν, 130. δῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ εδάεπι, αἰὰ φυοὰ α χαι 
ἰω εδ!}, εἰ χρυσουν, δἷᾶν. Οὗἶτοζ. -Ἐ καὶ ἐποιησὲν αὐτὴ κυματιον 

χρυσουν 71. Ἡ καὶ ἐποιισιν αὑτῇ χυματιον γρεπῆον ἐξωϑὲν ς!, ς6. 
καὶ ποίησιν αὐτῇ κυμάτιον ςρεπ]ὸν χρυσῶν κύκλῳ (πρὶ. 
11. Καὶ ἐχώνευσ. εἰ )κεε (ορι. Αγαῦ. 2. ϑδαχτυλίως)} δακ- 

τυλὲς ᾿ς, Ποῃ ἰῃ (44. 2.0. ἀχρυσξς] - ἐπι τὰ τισσαραι μερὴ αὑτῆς 

ΝΟ Χ, τ4) τό, 18, 2 ς, 20, 30, 32, 52) 54 κύ, ςϑ, (9, 64, 729 73» 75» 
7, 8, 81, ὃς, τ18, 128, 129, 130, 121. ΑἸἰά, Αἰεχ. 1ἱρέ, (δι. Νὶς. 

ορι. ΑΠΌ. 1. 2. 3. δίδν. Απῇ. 1. αἰΐίᾳυε. πῃ. Εὰ, -Ἐ ελάεπι, 

πἰῶ υοά κλίτη αὐτῷ Παρελῖ, (οηνρὶ. δύο 153] 1 ϑαχτυλιως Υ, 
ς8, γ4. (οιρί. Αγαῦ. 1. 2. ἅπῃ. 1. δθφυς. Απη. Ἐδ, αὖ 

τὸ ἵν] τω ἐνι (ς) 18. δύο 4} 

Ἑα. τϑκχλιτ. 2}  αντῆς ν΄, ς8, 72. 

ΙΝ. ἘἙνρεῖς τοῖς διως.} εὐρος τοῖς διως. 49.. και εϑηχε τοὺς διω- 

γπρας εχ (ςοιτ. ς6. καὶ εϑηχε τοὺς δνο πριεηράς (εγαὶ ἱδνεσ 'π δεςἢς- 

ὮΡο ἔοττε διωγηρας) 53. ἐνρύςοις ζωγηρσιν (ἢς) γ2. εὐρεῖς τοις ζω- 

ξηρσιν Ν. κ ΟΠΠΙΔ ς8. (Οπιρὶ. πῃ. 1. δίυηᾳυε. πῃ. Ἐα, ἡίγηκιε 
γα νεγίαπε συ ΣΙ ΚῦΝΝ Ἀγωῦ. 1.2. “γοεῆα ἐκ ἐδ μυβεμπίαςκία 

-ς 
108. Ἔ (δ Χὶ δυο σηχέων καὶ ἡμίσους ψΦ μῆχος αὐτοῦ, και πήχεος 

χαὶ ἡμίσους τὸ ὕλατος ἀντου ἡ. ΑΛ -“ ελήετῃ, πιῇ φιιοα τὸ μηκος εἴ τὸ 

λατὸς ἱηνογῖλῖ, 72. 

ἡμίσους το ὕλατος αὐτου ς8. 

ΝΙ. Καὶ] μαῦεῖ ἤιργα ἰἰποαπὶ ἃ ὑγὶπιᾶ πιληὰ Αττη. 1. τοὺς 
δύο} ἐποιησε δυο Υ, ΝῊ, Χ, 14. τό, 18, 2ς, 32, ζ2, ς3, ζῳ 6, ς8,. 
ζ9. ὅφᾳ, 72, 7357 74. 76) 77», 73ν 82, 85, ιούό, 118, 28, 130, 111» 

114. (οπιρὶ. ΑἸεχ. {μρί. δι. Νὶς, Αγδῦ. 1. 2. 3. εποιησε τοὺς 

δυο 129. Οορί. ἐποίησαν τὰ ὃ. Ταπιδίς. ἱ, 334) [τἀ ἐποίησαν τοὺς 
δι ὶ, 3.ο. Χιραζὶμ] Χερουβειν 1, Ν1Ι, Χ, τς, 64, 82, 18, 130. 
Χιερουξειμ 14, τό, 18, 30, τιοϑ. ρ΄. Αγαῦ. τ. 2. ἔς ἰπ οἰαγδέξ. 
πιποῖς Αἰεχ. Χεροᾷ (ἔς) τού. χρυσοῦς) Ἂς χρυσὰ τορευτὰ 
ἐποιησαν αὐἴα εξ αμφόδερων των μέρων τὰ ϑυσιαγηριᾳ Ν. Βιαδεῖ ελάεπι, 
τῇ φυοά ἰεγαὶ καὶ ἐποιησιν, 72. ὥς, ἄμε καὶ, Αγδῦ. 1.2. χρυσα 
τορευτα εποιῆσεν αὐτὰ ἰλπῖυπὶ ς8.. χρυσὰ τορευτὰ, καὶ ἐπέϑηκεν 
αὐτὰ ἐξ ἀμφοτ. τῶν κλιτῶν τοῦ 'λαςηρίον (πρὶ. αυγεα δὰ ἑογπσία 
ορεταίω οΠ ἐ||4 νζ ἐκ σπιδαόμ: ρανεϊδκμι ργοριἰαιογϊ Αττη. τ. Ὥς ἢης 

ἄξμῃο Απηῃεηὶ Ο(οὐά. αἰ1}. Αὐτὴ. ἘΔ. , χρυσὰς Αταῦ. 3. 
ΝΙ. Χιρ. επτ Χερ. 25] α Ρηϊαυπ) εἴ 4ι2: Ηΐς ἰηϊειλοεηϊ 1 18. 

ργαγηϊῖς καὶ υποὶς ἱποϊυίαπι, ΑἸεκ. Χερὰς ἕνα 1], ς8. ἐν 

[Δα πὶ 72. Χεραοιμ να 131. ΑἸ]ά, (δῖ. Νὶς. Χερ. ἐν ρεπιο, πυιῆς 
εχ ζοιτ.  Χιρ. ενᾶ 49. Χερὰδ εἷς Οοπιρὶ. Απη. 1. δΐφυς. Ασαι. Ἐά. 
ἐπὶ τὸ ἄκρ. τ᾿, 2} ἐπὶ τὸ αχρ. τὸ ι6. μρα' ἰαικ: ϑῖδλν. Μοίη. «ἁ 
ἦδίετε δῖαν. Οἴἶτοζ. ἐκ τῷ κλίτως Οοπιρὶ. τὸ ἵν] α 11, ας, 19, 
ςς, 71, 1ο8. δίαν. Μοίᾳ. τάτον Οοπιρ. Χιρὼδ ἕνα Δ}. Χιρὲϑ 
19.) 108. ετερὸν ἴδηγιπὶ 72. Χεραξειν ἐν τι8. Χεραξειν ναι 118. Χι- 

ρύδειμ να Ν', τό. Χιερουξιμ ἕνα ἃς, (4) 58, (9, 75, 131. Αἰά. (Αζ. 
Νκ. Χιρὼξ εἶ εἰς (οπιρί. Οἰεσυῥὲν “ευνάμα δίαν. Μοίᾳ. Ολεγω 

εκνάκη ϑῖλν. Οἷἶζος. κα ἵνα πῃ. 1. τὰ ἱλας. τὸ δεύτ.) , τὸ 

ϑεῦτ. ς1. τὸ δὲεντ. τὰ λας. ΤΙ, Χ, 14) τό, 18, το. 2, 30, 32, ς0, 
ὅς, 73) 7ς, 78, 84. ὃς, τού, τοϑ, 128, 130, 1319) 134. ΑΙά, ΑἸεχ. 

1ἰρί. δι. Νὶς. τοὺ ιλας. τὰ δέυτερον (ἢς) 11. τῷ δευτέρου τὰ ἱλ. 
Οοπιρί. - (μδ καὶ ἐκ τὸν ἐλαργηριον ἐποιῆσιν τοὺς Χερουξειμ εξ αμ- 
φοτιρων τῶν μέρων αντὰ, καὶ ἐγένοντο οἱ Χιερουδειμι ἐχτεινοντες φϑρς 
τῆρυξιν ἐπανωϑιν ν. -Ἐ Ππη τες, τα αυοά ργαεπείτοις ἐϊίας εἰ πῆερυ- 
γας αντων ἐχρτπιδῖ, Αἴτῃ. 1. ὥς εἴ παῦεηϊ, ἢ φυοά “᾽ορἐἰαιογὶὶ 

ἐς Ἰεζαπῖ, Ἀπππεηὶ (οὐά. «ἷ}]. πη. ΕἘὐά. - μιρρεν ργορἑι αιονίμπε 
“καὶ Οἰενυῤίπι ἐὰ κίσοφις ἰαίενε ε)μ1) εἰ αι μιπὶ Ολεγμδιμε ἐχισπάςπίει 
αἰα: (κα: Κερβεγας Αταῦ. ᾿..2. -Ἐ ἐποίησε τοὺς Χερουξιμ εξ ἀμφοτ. ων 
μέρὼν αὐτὰ, καὶ ἐγίνοντο οἱ Χιερουξιμ ἐχτεινοντις τἈπῖιπὶ (ΠΔΠῈ ἐχ τάς 

τἸίρυξιν ἢϊς, εἰ ταῖς τἼίρυξιν ἴῃ ςοπν. 8, α Ῥεϊπιδ εἰ 4υαΣ ᾿ἰ5 ἰηιετ]α- 
ςεπι) ς8. -Ἐ καὶ ἐγίνοντο τὰ Χερνοιμ. ἐκτεγοντᾶ τας τῆερυγας ἐπα- 

γωθὲν 72. “Ἕκαὶ ἱποίησε τὰς δύο Χεραδὶμ ὦ ἐπὶ τὰ δύο κλίτη αὐτοῦ. 
Καὶ ἦσαν οἱ ϑύο Χερεδὶμ ἐκτείνονες τὰς τ]Ἱίρυγας ἐπάνωθεν Οοτηρὶ. 

ΝΠ. Σκιαζον]α} καὶ ργαπιιτυπὶ 72. Ασδῦ. σ. ἃ. εἰ οὐκ,π- 

Ἥ δυο σηχέων το μηχοὶ ἀαὐαόῳ, καὶ σηχεος καὶ ̓  

«γν ΓΤ ΕΥ ΤῸ: ἐξ 

ξν' ἥιυξξε 

νέον Γ ΟΡ κα γᾺ 

“» ζι....1 2 ει ΄ 

Οορι. ὡςε αἷρειν αὐτὴν ἱν αὐτοῖς γε αἰρει 16. ὡρε αἰρ. ἀντὴν ὀναόαμί Αστη. 1. αἷμᾳις. Ατπῷ. Ἑα,. συσχιαζοντα 729 73. ΑΙά, ᾿ 

ἐπ᾿ ἀντοῖς 72. αἵρειν τὴν κιδωτὸν ἐν αὐτοῖς Οομρί. 'Χ μοζετε ἰἰαμε σχιαζοντας ΝΙ, τό, 29, 5... 73ν 77» 73ν 85), 130, 131,)134. 1ἰρῇ, 

ἐς ἐς Αἰτὰ. τ. ργαιηϊτος (Ὁ δα χαὶ ἐποιησὲν ἀναφορεις εκ ξυλων (δῖ. ΝΙς. συσκιαζοντας 74, 76, 84, ιοό, 128. κατασχιαζοντας 

ασυηπῆων, και καϊεχρυσωσιν αντὰς χρυσιω, καὶ εἰσενεγκεν (ἢς) τὰς ανα- 49. συσκχιάζοντες Ν. (οπιρί. Αγῶῦ. 1. 2. αὐτῶν} -ἰ κατὰ 
Φορεις εἰς τοὺς ϑχχτυλιες ἐπι τοῖς τλιευροις τῆς κιξωτω Ν. Αταῦ. :. 2. 

Ρεαεπιϊῖς εδόετι 58. ργαπιικῖς εδάεπη, αἰ φυοά Βαρεαῖ ἐπὶ τως ϑακῖυ- 
λιως, 72. ργαπικυηι εδάεπι (ηΠ αυοὰ Απ. ᾿. κατεχρύσωσεν αὐτὸ 
εχρτίπιαῖ) Αγπι. 1. δἰίαυς. πῃ. Εα. ργαπντις χαὶ ἱποίησιν ἄνα. 

ἐκ ξύλων ἀσήπΊ. καὶ καϊεχρυσ. αὐτὲς χρ. καὶ εἰσήγαγε τὰς ἀναφ. εἰς 
τὲς δαντ. τὰς ἐν τοῖς κλίτισι τῆς κιδ. (οπιρί. 

ν, Καὶ ἐποίησε] εἰ Ἀὰ Κκεῖι (ἢς) Απι. τ. εἰ “ἄεεγκπὶ Ασηγεηὶ 
(οὐὰ. αἰ. Αιπῃ. Εά. τὸ ἱλας.] « τὸ Ν᾽, ς83,)γ2. ἢ τῆς χιξω- 

του τό, Ὡς, 5) 545).73» 77» ε8, ὃς, 130, 131. Ἔ ἰσϑιμα χρυσίου 
χαϑαρα δύο πήχεων καὶ ἡμίσεας τὸ μῆκος, καὶ σύχιως καὶ ἡμίσους τὸ 
ὥλατος Οὐπρὶ. -Ἐ εδάξιν, πἰὰ φυοά Ἴχρτεϊπιδὶ ἐπίϑεμα κας τῆς χιδω- 

τὸ ἐκ χρυσ. εἰ ἐκ δηῖς υἵπιις τνχ.. ῥγαηγδῖ, εἰ (δ ̓ υηχαῖ ἐδέέμε 
δὰ ἤπεπι, Δπῃ. 1. εἴ - ςοηξπηα ὅης ἧὥρηο Ασππεῶὶ (οὐά, αἰϊ!. 
Απῃ. Εὰ. ἐπανωϑ.} ἐπάνω ι18. ανωϑὲν Ν, ὙΠ, τό, 19, 2ς, 

30, ς2,) 54) 595) 04) 72»9 73» 74. 78. 765 84) 8ς, τού, 134. Αἰεχ. (αἵ, 
Νὶς. ἐκ] Ἄχρήπης απὸ ϑίδυ. χαϑαρου) ΑΙ, τς) ςς) 71) 

προσωώπον αὐτῶν “5 ι18. ΑΙεχ. τὸ ἱλαςήρ.} του ἰλαςήριου 10. 

1οϑ. (οπιρὶ. Απτ. 1. δἰΐφυς. Αγπὶ, ἘΔ. ἐ καῖα τῦροσωπον αὐων 
ἀνὴρ πρὸς τὸν αϑέλῷον αντου ἐπι τὸ Ἰλαρηρίον πσὰν τὰ πρόσωπα των 
Χερουδειμ (Πς, εἴ ἰῃ πιᾶγρ. ἄχρω, ἰογίλη τιεηάοίς ρεὸ αῤκω ;. ἐ. αςε- 

βισκω, 40 πεῖηρε μας ετγαῖ πιοϊαπάλ) ν. τ «άξτῃ Αγ. ϊ. ἃ. 
- καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰς ἀλληλα" εἰς τὸ ἱλαςήριον ἦσαν τὰ πρόσ- 

τα τῶν Χερουξίμ (οπιρ. - εἰ ὑκέμς Οἐεγμδίνε ἐγάπὶ ἐπ (5 ἱπυὶ- 

εν ἧς (μρεΥ ῥγορἠἰαιογίμπε ((ς) Ατπ. τ. -Ἐ ολάσπι ἤης ἤσῃο Αττηεηὶ 
Οοάα. αἷϊ!. Ατηι. Εὰ. 

ΙΧ. ἐποίησε) ἐποιησαν ὟΝ, γ6ό, 84, 134. 
Αττη. 1. αἰϊΐψυς. Ασπὶν. Ἐά. τὴν τροκειμ.} ξγοροβιίοπὶς στη δτ- 
τἰουΐϊο διν. αΑσαῦ. 3. τῷ φγίσιαπε Ἄττῃ. τ. ρίαν ἥπς ἤρπο 

Απηκηὶ (οὐ. Αἰ}. Αἰτῃ. ἙἘά. α Οοπιρ. ἐκ) ἀπὸ Ἔδχρηχηϊ ϑἷδν. 
ἐκ χρυσ. χαϑ.} ἐκ ξύλων ἀσήηπΊων, δύο πήχεων τὸ μῆκος, καὶ πήχεως 
τὸ εὗρος, καὶ πήχεως καὶ ἡμίσους τὸ ὕψος" καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὴν 
χρυσίῳ καϑαρῷ" καὶ ἐποίησεν αὐτῇ ςρεπ]ὸν χυμάτιον χρυσοῦν κύκλο" 
ἀν 

τὴν 15} 4 Οὐπιρὶ. 



Ἐ ὮΠ 

ἣν, ΄ ϑ""ᾳ, φῷ ᾽ ρὸ ᾿ 7 Ἐ ρὸ Φ ἊΝ» ΓΩ] Ρ“ ; ΡῚ ρὼ 

αὶ δύο. ἐπὶ τΒ χλίτους τῇ δευτέρου, εὐρεῖς, ὥςε αἴρειν τοῖς διωφηρσιν ἐν αὐτοῖς. 

Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. ΧΧΧΥΙΙ, 

᾿ ΄ ρὼὸ .«» ς΄ 3 "Ὁ . ᾿ ᾽ὔ : ᾽ »ΝΝ. ." ᾽7 - ϑῷασ ξς ὰὶς 

εχ χβύδιου χαϑαρϑ. αι ἐχωνευσεν αὐτῇ τεύσαρας δαχτυλίους, δύο ἐπὶ τὰ χλίτους 18 ἐρὸς, το. 

Καὶ τὸς διω.- 
φ2 βιῷ ρμϑ ᾿ς, φι 7 , ᾽’ Χά “93 »’᾽ 

φήρας τῆς χιδωτᾷ χαὶ τῆς τραπέζης ὁποίησε, χαὶ χατεχρύσωσεν αὐτὰς χρυσίῳ. Καὶ ἐπαίησε 

τὰ σχεύη τῆς τραχέζης, τά τε τρυδλία, χαὶ τὰς ϑυΐσχας, χαὶ τοὺς χυάσους, χαὶ τὰ σπονδεῖα, 
3 " 7 Ρ] ΕῚ »Ὥε ρῶ 

ἐγ οἷς σπείσει ἐν αὐφοῖς, χρυσᾶ, Καὶ ἐποίησε τὴν λυχνίαν, ἣ φωτίζει, χρυσῆν, Στερεὰν τὸν 
ΝΝ - ᾽ 3 ρφ "“ » “ : ρ ΄ 5, "“᾿ 

χαυλὸγ, καὶ τὰς χαλαμίσχους ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν αὐτῆς. Ἐκ τῶν χαλαμίσχων αὐτῆς οἱ 
βλαςοὶ ἐξέχοντες, τρεῖς ἐχ τέτου, χαὶ τρεῖς ἐχ τότου, ἐξισέμενοι ἀλλήλοις. Καὶ τὰ λαμχά- 

» . ω. ὃ Ν “ιῳἌΦ» .. » » "“ - . - 2 » “Ὁ Φ Ὕ ε 
δια αὐτῶν, ἅ ἐςιν ἐπὶ τῶν ἄχρων, χαρυωτὰ ἐξ αὐτῶν: χαὶ τὰ ἐγθέμια ἐξ αὐτῶν, ἵνα ὦσιν οἱ 

τὸ [ων ΄ φ δ . " ᾽» "ἙΝ ἰφι φρο. 

λύχνοι ἐπ᾿ αὐτῶν" χαὶ τὸ ἐγθέμιον τὸ ἕξδδομον, τὸ ἐπ᾿ ἄχρου τοῦ λαμπαδίου, ἐπὶ τῆς χσρυφῆς 

Ι 

καὶ ἐποίησεν αὐτῇ ςεφάνην τσαλαιςὰ κύκλῳ" καὶ ἐποίησε φρεη]ὸν κυμά- 
τιον χύχκλῳ τῇ ςεφανῇ ΟὈΠῚΡΙ. ὗγοπαηε ραϊπιὶ (εχ Οταοο ςεφάνην 
τπαλαις 8) ̓ιαδεῖ ἴῃ οἰϊαϊίοηε ὅγύ. χρυσ.Ἷ ἀοβεὶς ροΐξ μαπο ν. 72. 

Χ. ἐχώνευσεν)} Μεεὶ Οορῖ. Ατπι. ᾿. δἰ ἴφαθ. Ατην. Εά. αὐτῇ] 

ἄντὴν (10) τῷ, -2Ζ. δακτυλίες] -Ἐ χρυσας Ὗ, ΝῊ, Χ, τ4, τ6, τ8, 

19, 25) 30) 32) 52, κ) 6, ς8, (9, 64. 71, 74. 75. 76, 78, 82, 84, τού, 
1οϑ, 150, 130, 131) 134. (οπλρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Ερΐ. σας. Νὶς. Ατδο. 

'. 2. 3. δῖαν. Αγη). 1. αἴθ. Αὐτῃ. ἙἘά. δύο ι5---ἶν αὐτ.} ρτο 
Ηὶ5 ἔς, καὶ ἐπέϑνυκε τὰς τέσσαρας δακτυλίους ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη τῶν 
ποδὼν αὐτῆς ὑπὸ τὴν ςρεπΊ]ὴν ςεφανην" ἦσαν οι δακτύλιοι εἰς ϑήκας τοῖς 

ἀναφορεῦσιν, ὥςε αἴρειν τὴν τράπεζαν. (οπηρί. διδεῖ ἰδίάθαι ἔς, δ 
ἐρροίμ! ἀσαδγ]ος (μβεν βάγιες φαὶ (ἢ) ἐγαπὲ φιαίεοῦ ρεδονη ογη: (ι 

εογοσα Σ εἰ εὐὰπέ ὠαόὶ» ἠδ τἠεεὶς μυβελιάεπμἬον Αὐσι. τ. δαδεηῖ δὶς 

ποαπς ἐδύςσπι, πιῇ αιοίὶ ἰεραηῖ ἐλεως μυβεπέασμίογιωπ, Αὐτλεηὶ (οαά. 
«ῃὶ. Ατπν. Εἀὰ. δύο τ ----δευτέρου} “μο ξα πίγοφμε ἰαίογε Ἀταῦ. 3. 
δύο ἐπὶ τοῦ κλ. 1] ὟΝ. δυὸ 15] δακτυλίους ΝΙΙ], Χ, ιτ8, Ὡς, 

30, ς9, 6.», 74. 76, 84, 8 5. τού, 128, 114. ΑΜ. Αἴοχ. ρ΄. τᾶγρο 

ῬΤίπηδ τησπιι δαχτυλίους 1390. -Ἐ «αόἠγἠι δῖαν. ἐπὶ τῇ κλ. τὰ 
ἑνὸς} ἐπι τὸ κλιτὸος τὸ ἐν ΝΠ, 10, ς6, 64, 74, γό, 8.4, 8ς» τού, 128,. 
114. ΑΙ4. ἢς πιαύρο ὈΥΙΠῚΔ ΤΠ 1320. ὡπὶ αίεγὶ δῖαν. Οἶτοσ. ἐν 

μπὸ Ἰαίεγε Ἄτσπι. τ. δῇϊχυς. Ατσην. ΕἘά. , τοῦ αηῖς ἑνὸς δαν. Μοίᾳ. 
Οεοτς. δύο 45} -᾿ δακτυλίους ΝΠ], Χ, 18, 20, ς9, 64, γ4» γό, 

8., 8ς, 123. Αἰεκ. 10, δ[αν. Μίοίᾳ. τηᾶγρὸ ῥΥϊπια τηάπὰ δακτύ- 
λιους 110. 

κλιτος τὸ δευτερὸν 1], 30, ζ3, ςό, ὅᾳ, γ4, γό, 84, ὃς, τού, 128, 
134. ΑΙά. ἢο ΤΊΔΓΡΟ ᾿ΣΙΠΊΔ ΠΙΔΌΙΣ 131. ῥαϊσγὶ (που. δίλν. Οἴἶτγορ. 

ἐτ Λευπάο ἰσίεγε Αττι. 1. αἰϊΐᾳυς. Απτ. Ἑά. . τὸ αἰϊεγαπὶ ϑίαν. 
ΜοΙ͂. εὐρεῖς} εὐρος 9. -Ἡ τοῖς διωξηρσιν 19. ργογεόϊα ἐπ {Πρ 
υβυμσειαία ζορίῖ. εὐρ.---ἶν αὐτ.} μμεβεν ρεώίδις φως Ἅγαΐ ἑΐρπαη 

μὴ γεγ!αν 5} ἐαπε ἰἰἰδς ΑΥδΌ. 1. ὡςε αἶρ. τοις διως. ἰν αὐτ.}] αὶ ξ8. 

στη. σ. αἷπαυς. Αττῃ. Ἐά. ωὡφε αιρ. ἐν αὖτ. τοῖς διως. 120. κ τοῖς 
διως. Οσρῖ. ὡὦ ρογαγομν 1ἢΠιὸ φωμαμείο μι ρναΥΙΚΥ ΑΙΔΌ. 1. 2. διω- 

φηρδιν ἐν αὐτοῖς} ζωςερσιν εαντοις Υ͂. 

ΧΙ. Καὶ τὰς---ἐποιησε] καὶ ἐποίησε τὰς ἀναφορεῖς ἐκ ξύλων ἀσήπ- 
τῶν Οοτορὶ. δἰ Κκεὶν ἄμο μυδμεμακηΐα ἐκ ὑαρων δίδως σαῖς Αστιν. τ. 

αἸΐϊᾳιις. Ατιη. Ἑά. διωςῆρ.} ζωγηράς δ. τῆς τραπ.] ἰΐγπα »ηεη δ 
᾿ς Ἀγαῦ. 3. Ἐχρτίπηξ ᾽ ἀδῦνο ἤπροιυϊατὶ ϑαν. Μοίη. ἐποίησε] ζει 
4 ΑτδΌ. 3. α ϑίαν. Οὔἴζγορ. κατεχρ. αὐτὲς χρ.] οὐάικχὶ! ἐα 

᾿ανεϊπῖς ἀεγεῖ; Αταῦ. 3. α αὐτοὺς δῖαν. Οἶτορ. χρυσίῳ] -Ἡ κα- 

ϑαρω τ18. Αἰεχ. -Ἐ ὥρε αἴρειν τὴν τράπεζαν Οοπιρὶ. Ατπι. τ. 4}1}- 
ᾳις. Ασπι. Ἐά, 

ἐοπρ ἐμεῖο ἐ7π6γ) εἰ ἐπό μὲ αι μκαίο εἰμεν εἰ ἐμὲ οἰ ἰἰρη ἰϊ αἰρἑαο εὐμε ς 

Ἔ τα Πυπὶς ὑπριγὶ δ δες ἶμο ἐμ διίογμηα εἰ αἰἱρι ἰὴ 

ἡμαηγαυ 1ἰ|4)π σαγῸ βώγο: οἱ ἤκοὶ! ὼς ογάπι ἀπγεαπε οἰγομΐο; εἰ ἐξεὶ ἐπ 

εογοπαηπι βαϊπεὶ οἰγοκίο, εἰ ἤεοὶ! ογαρι αμγέαηε ςΟΥΟΜΔδ ἐὐμς εἰγομίο : εἰ ἤεεὶξ 

κι φιαίπον ἐἰα δ γ}1ος ἀπ οι, εἰ ἱπιροίεῖ! “461 }]10ς ΛΙΡΕΥ φμαλποῦ βάν Ὲ: σε 

ιπὶ φωαίμον ρεάπηι εμς μμὸ ἐογοπα, εἴ βεδαπί ἀαδγΠ ἐπ τάσεας βυθεπία- 

επλς μα πε αὐ οἰ  εγ ει πιέηζα : δ ζεῖ βυβεηασμία ἐπ ἰρηὶς ἱταρενὶδὶ- 

ἐόπι, εἰ ἱκαηγαν δα ἄπγος 6 μὲ αὐιοὐΐει εἴων ποία. Αταὺ. τ... -Ἐ ελ- 

ἄεπ), "18 αυοά α εὐ ἐν! διὶδ νοσοπὶ ἰοπρ κά, ταῦ. 2. Ηἶα: οἷαι. 

Π11α: Αἰφυδίεπυϑ τεϊρομάοσης 115, αι: ροίυϊς Εά, (οτιρ!. ροδ τράπεζαν 
ἵπι ςοπηηδῖε ο; εἰ φυοά [ιδς ἸΌΪάειη ΄θοαια ποη ροΐμεήης Οοαἀά. Ατα- 

Ὀὶςϊ, πέζυπι οἱδ ἱμάς, αυοά (Ισάά, ἀξ, υἐ ΤΠΠεχαρίαγοθ, ἐεγν θὴς ἰηῖετ- 
πιεάϊδ ἱπδ Ἑάπὶοπὶς ΝΑ σατο σοπιιιδῖα, υ85 ἰη ΗΕ Χαρ] 5 ἐταηξ οὔ δὶο 
Πστιδίδ, ἐΐ ξα ἀὲ ολυΐᾳ 'π Εά. (ὐοτηρὶ. αὐ ΠΠεὈγώθτῃ γεϊογπιδλῖα πο ἰη- 

τροηυηῖοι 

ΧΙ]. τὺς τραπεξ.} ἴῃ ἀλίνο ΔΙοία 7}. 10, κ 

Θογρὶ. Αἰεχ. δίαν. Αγαῦ. :. 2. Ὀτο. τρυξλ.} -Ἐ αυτης ς8. 

Οοπιρὶ. Ατδὸ. 1. ἴπσυθ. Αστ. Ἑὰ, ϑυϊσκ.} Ἑ αὖ 

.38. ΑΙδῦ. 1. ΙΓ. ΑΥ̓Π]. τ. «αἰσυθ. Αὐ. Εά. χυαϑ.] 

ει αντῆς τ8. Αὐδὺ 5, ὅ50:, Ασπῇ. τ. ἀΠα06. Ατπὶ. Ἑά. -Ἐ ἀκ- 

ἐπὶ τοῦ κλ. τῷ δϑευτ.} ἐπι του κλ. του εϑος 1ς. ἔπι τὸ. 

γεο; ϑίαν. στὰ σπονδεῖα] -᾿ αὐτῆς ς8. ΑΥΔΡ. 1.2. α 5ἴλν. Οἴγορ. 
δπείσε!} σπείσεις 111. σπήσεις (86) 1Δρῇ. σπείσει ἂν ςλταᾶ,. πις 
ποῦς Αἴεχ. δἔόσεϊοπεηι ἐΐδανε ((ς) δῖαν. Οἴγοσ. ἤθαδωπε Αττω, τ. 
αἰϊηυς. Ατηι. Εὐ. ἐν αὐτοῖς} α ϑ8ϊιαν. Μοΐῖψ. Αγσω. 1:. ἀδίαης. 
Αἴ. ἙΕά. χρυσὰ) χρυσιον καϑαρου 48. ὐὈπιρὶ. ΑἸΆΡ. 1. 2. 

χαλκα ςς. ἐκ ἀητὸ δῖαν. Μοίῇ. ἐκ συσο ρωγὸ Αττῷ. τ. αῇξηυε. 
Απη. Ἐά. ,κεὶβ σαγεα ( ορῖ. α δῖαν. Οἰἶγορ. 

ΧΙ. ἣ φωτίζει.) φωτιξειν ς3, 129. φωτιζουσᾶν 74. τὴν φωῖι- 
ἔζουσαν ᾿ς, γ6, 84, τού, 118, 134. σήϊο κ' ἱπεεγεῖ ϑᾶν. Ποία. λι- 

γιϊπῖς εοηβανίΐοσι Αττι. τ. αἰϊίφυς. Αὐτῃ. Ἐά. , ὕοσρ. χρυσῆν) ἐκ 
χρυσίᾳ καθαρᾷ (οιηρ!. «αγο (ὥβοτρ. κα μἷς Αγιθ. 2. βΌχτο -ξ' τσρευ- 
τὴν ἐποίησε τὴν λυχνίαν (ΟτηρΙ. χρυσῆν, Στερεᾶν τὸν καυλ.} ζυανα 
ἐκ στο Δ ρἐλῖς (Βς)} ΑΓΔΡ. 3. ἀαγεμη σαπίοπι Αττι. τ. απίσυσ. Ασπι. Ἐά, 

ΧΙΝ. Στερεῶν] ςερεα 7ς. Ἠὶς ρίεηε ἀπίησυμυηξ το. Αἰεχ. Αταθ. 
:. 2. κα Ἄπῃ. 1. αἴας. Ατὐη. Εά. τὸν καυλὸν] α τὸν ΑΠπ. 1- 
Αἰδαυε. Αἰτη. Ἑά. καὶ τοὺς καλ.} α 83ν. Οὗἶτοσ. ἐξ ἀμφοτ.] 
ἐπ᾿ αμφοτ. 120. αὐτῆς] αὐτῶν 53. -Ἔ ἐχεμπῦο Οορί. ποὸπ 

τησυυπὲ ἧς ΑΙεχ. Ασα. 1. αἰίφυς. Ατπτη. Εά. Ρὸ δος οσοπηπιδῖα ἢλ- 

δεῖ ὁ καυλὸς αὐτῆς, καὶ οἱ καλαμίσκοι, καὶ οἱ κρατῆρες, καὶ οἱ σφαι:- 
ροτῆρες, καὶ τὰ κρίνα ἐξ αὐτῆς ἦσαν (ὐοπτρὶ. 

ΧΨΝ. ἊἜκχ τῶν καλ. αὐτῆς} α 18. εκ τῶν καλ. αὐτσιφ (Άς) ς9. 
ὑταπισυηπι εἰ δῖαν. Μοίᾳ. Αταῦ. τ. 2. 3. Αστήςῃς (σά. εὔχυϊ. Αγ. 
ΕΔ. αὐτῆς γς. Οορί. Απη. ᾿. δι χψυς. Ασα. Ἑά. μἷς ρίσης αἱ. 

πἰπρτῆς Εἰρί, βλαςοἹ] Ἔ τασιὶς βίον, τεδὲ (Άς, σιοῦα νἱάεϊαγ ἴῃ 

τεχίυπι ἱπερῆε) Αὐαθ. 3. ἰξέχοντες) ἔχοντες ζὰ.. “Ὁ αἱμν σᾶ 
αἰεγενε Ατταςεὶ (σα. αἰϊᾳφυϊ. Αγ. Εἀά. νεπίς, φυχῖ Διεῖς  Οταοοο 
ἐξέρχοντες, δἷλν. Μοία. τρεῖς τ᾿ τοτρεῖς Δ}, αἰτετιττυπι ες 45 
ἢ5 ἰηϊογασεηῖ 53. τρια ἴῃ υἱτοαῦς ἰοςο Σς. ἐκ τύτου, καὶ τρ, 
ἐκ τάτου] ἐκ μπᾶ, εἰ γέ: ἐχ (ξεωπάα ρατγίε ϑῖλν. Μοίᾳ. δὸ ωπὸ δὶ ἵγὲς 
ὦ (εκηάο ἰαίενε ϑίδαν. Οἷἶγοζ. ἐχ ὑπὸ εἰ τε ἐκ ὅπὸ (ἢς) ΑἸΏ. σ᾿ 
ὉΠ φυς. Απτη. ἘΔ. το μος ςοπιπιᾶῖε μλθεῖ μξς, ἐξ δὲ καλαμίσκοι 
ἐκπορευόμενοι ἐκ συλαγίων' τρεῖς καλαμίσχοι τῆς λυχνίας ἶχ τῷ κλ'- 
τους αὐτῆς τῇ ἑνὸς, καὶ τρεῖς καλαμίσκοι τῆς λυχνίας ἐκ τῷ κλίτος τῷ 
δευτέρα. (πρὶ. 

ΧΥΙ. αὐτῶν 13} κ ΑἸ». 1. 2. ἃ ἐφιν) ὁ εφὶν ΤΙ, ςς. αγια 
:τοό. ἅτινα Αἰά. φυὶ «γαπὶ Απη. τ. αἰΐᾳυς. Ασα Ἑά. ἄ. 
Χρὼν] Ἔ αὐτων Ψ]], Χ, 14) τό, 18, 19, 2ς, 30, 32, ς2, (4) τό, τς, 

ὅφῳ, 73» 74. 76, 77. 78, 82, 84, ὃς, τού, 1τοθ, τ18, 128, 131, 134. 
ΑΙά4, Αἰεχ. ας Νὶςσ. Ὁ ἡμὴ; ᾿ορι. Ὁ ἐδίης Αταὶι. τ. κα- 

ρνωτὰ]} χαρνωτατα (ἄς, δη καρνωτὰ τὰ ὃ) ςζ8.. ὦ ἡ ἕας Αὐτηθηὶ 

Οοαὐά. αἰϊψυϊ. Αγ. ἙἘὰ α Αἴπι. ᾿.ἥ καρ. ἐξ αὐτ.}., ΔΒ. 3. 
ἐξ αὐτ. 15} εξ αὑτὴς .-8. ,. ΑἸ. τ. 2. Ατχ. 1. αἰ ϊἴφαε. Ασπι. Εα. 
αὐτῶν Δ" --αὐτῶν 3.7. ΑἸἰϊεγυῖγ. οἴ 42 ἰϊς ἰπτετδοθης τοό. καὶ 25] 
λα 7ξ- ἐνθέμια] ἐνϑεσμια 74) 76, 134. ανϑεμια τῷ τό, 4ς, 30, 
32) ς25) 51), 5... 6, ς8,. 73, 77, 78, τοβ, 1218, 110,121. ΑἸά. Αἰοχ. (δῖ. 

Νιῖς. Ατδῦ. :. 2. Αππῃ. :. δἰϊΐαυις. Αὐτη. Ἐά. ἧς πιᾶγρο Χ.᾿ εχρή- 
πιὶς ἐνψθέμια, ἀἴαιιε -" εἰ εἰγομδὶ σαγμαι, δῖαν. Οἴἶτορ. ἢς, πΙ χιοὰ εἶ 
εἰγεδἐϊ εογμηα οἶδ ἱποϊιάδξ, δῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ ἰκεεγπις ἐρνεάϊοπιία Οορῖ. 

ἐξ αὐτὼν 2.1 α γ1. κ ἐξ ς9. Αἴεχ. ἐν αὐτοῖς 19, ς8, )ς, ιοϑ. 
Ατδῦ. 1. 2. ἔς πιᾶροὸ Χ. ἵνα ὥσ. οἱ λ. ἐπ᾽ αὖτ.} ινα ὡσ. ἐπ᾽ 
αὐΐ. οἱ Δ. 11, τς, 19, 30, ςς, 58, τοϑ. Αταῦ. 1. 2. ινα ὡσ. εξ αὐῇ. οἱ Ἀ. 
71) 129. ἵνα ὡσ. οι Δ. εξ αὐτ. ζ9. ΑΙεκ. γα πιτς Δμρε φαίδως 
2οημπίμν ἱμεογπα (ῃς) Ἀγαῦ. 3. ργαπιηκυπί δὴ Ατσπι. τ. δἰ ἴ4ι6. ΑἼπι. 

. » δ» Ζ 

ΕΔ, 10 ἐνεμιον} τὸ ἐγϑεέσμιον 74, 76, τού, 124. τὸ ανϑέμον 
- »" 7. ΄- »Ὸ - »ῃ - “ἐν ».ὦ “- »»5 »ὦ Ω - ) 

4, τό, [0. 255 Ἄὅ4Ὁς 3.5} 5. 2. 2. δ Ὁ ζΌ, ξ, ͵ Ι, ͵ ΒΙ' ͵ ὃ, ὃ ζ. ῖΟῦ, 128. 

130, 131. ΑἰΙά, Αἰεχ. (ὅδε. Νις. Ασγαδ. τ. 2. ϑίαν. Μοίᾳ. πη. σ᾿. 
.. ᾿ ᾿ ᾿ ΩΔ' «ὦ 

αἰϊαιθ. Ατπη. Εά. εὐεμίμε δίαν. Οἰΐγοσ. εθϑομ.] ἝΞ ἸΝεεγηΐς 
Ἰ ᾿ » , " »Ἑὰὰ Ὶ ) ᾽ 

Αταῦ. 1. τὸ ἐπ᾿ αχρ. τοῦ ἡ απ... εἰ χορ ίαΥ ἐμ ΠΟΥ ΩΥ ΜΗ ἈΑγταῦ. τ. 
Ἵ ΝΜ Φ ᾿ Ϊ᾿ Ϊ᾿ λυ ᾿ " 

τὸ Ἐἱς.} τα ΠΠ1. τό. δίαν. Οὐἴγοσ. δαδεῖ τὸ πῃ ομαγαϑς. πιθοῦ ΑΪεχ. 
π᾿ ἀκρου) ς ὩΣ ᾿ Τὰ ΡΞ ᾿ Ὰ ΝῚ ΝΝ ἊΣ 

7 αι Κρου; ἐπσαν ᾿" ἡ" ΣΤ αν 4. 10, ἴο, 2» δ 29 94. ἃ Νὶς. 

11. 

12. 

σιν 



ἙῈ Ξ.ᾷ.Ο 
Κεῷ. ΧΧΧΝΊΠ. 

17. ἄγωϑεν, φερεὰν ὅλαν χρυσᾶν. 

20. ὅρωϑεν, χαλχξς. 

ΔΟΟ Σ. 

Καὶ ἑπ]ὰ λύχνας ἐπ᾿ αὐτῆς χρυσᾶς, καὶ τὰς λαδίϑαιρ αὐτῆς χρώ- 

18. σᾶς, χαὶ τὰς ἐπαρυςίδας αὐτῶν χρυσᾶφ. Θὗτας «ριηργύρωσε τὰς ςύλους, καὶ ἐχώνευσε τῷ; 
φύλῳ ἃαχτυλίους χρυσᾶς, καὶ ἐχρύσωσε τὰς μαχλὲς χρυσίῳ: χαὶ χατεχρύσωδε τὰς «ὥλεμᾳ τοῦ. 

19. χαταπετάσματας χρυσίῳ" χαὶ ἐποίησε τὰς ἀγχύχας χρωσάς. Οὗτος ἐποίησε χοὶ τὸς χρίχους 

τῆς σχηνῆς χρυσᾶς, χαὶ τὰς χρίχους τῆς αὐλῆς, χαὶ χρίκαυς, εἰς τὸ ἐκτείνημι. τὸ χατακάλυμροα, 

ἔπι τοῦ ἄχρου 82. επ᾿ ἀχρὸν ζο, 110, 111. δἷλν. Απη. 1. αἰτίαις. 
Ἀγπὶ. Ἑα. τῆς χορυῷ.} ρποηντυηι ἐσμεν Αὐτηθαὶ Οοὐά, αἰϊαυὶ. 
Ἀγη. Βα. ἄνωθεν , δῖαν. ςερεὸν] α 38. εουβαι ἦε Αστιςξηὶ 

(οὐ. αἰηυϊ. Αγην. Εἰ. ὅλον) ονινς ἦος Ατωῦ. ,. χρυσ. .) διτγὶ 

ὕφος. Ρτὸ Βος ςοιηπ)δῖς (ἐφυεπίίαι εχῃϊυεῖ (οπιρὶ. Καὶ τρεῖς χρᾶ- 
τῆρες ἐκτίϊυπωμίνοι καρυΐσνως' ἰν τῷ ἑνὶ καλαμίσχῳ σφαιροτῆρ, καὶ κρί- 

ϑον" καὶ τρῖς χρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυΐσκους, ἐν τῷ ἑνὶ καλαμέσκῳ 
σφαιροτῆρ, καὶ χρίνον᾽ ὅτω τοῖς ἐξ καλαμίσκοις, τοῖς ὑκπορευομένοις ἐκ 

τῆς λυχγίας. Καὶ! ἐν τῇ λυχνίᾳ τίσσαρες κρατῆρες, ἐκτετυπωμένοι χκα- 
ρνίσκες" ἐν τῷ ἑνὶ χαλαμίσκῳ οἱ σφαιροτηρες ἃ καὶ τὰ κρίνα αὐτῆς. Ὁ 

σφαιροτὺὴρ ὑπὸ τὰς δυο καλαμίσχους ἐξ αὐτῆς, καὶ σφαιροτὴρ ὑπὸ τὰς 

διο καλαμίσκους ἐξ αὐτῆς" ὅτω τοῖς ἕξ καλαμίσκοις τοῖς ἐκπορευρμέ- 
ψοις ἐχ τῆς λυχνίας. Καὶ οἱ καλαμίσχοι καὶ οἱ σφαιροτῆρες ἐξ αὐτῆς 
ἤσαν ὅλοι τορευτοὶ ἐξ ἑνὸς χρυσία χαϑαροῦ. 

ΧΝ]. λύχν.) “Ἢ αὐτῆς 149. τςν τό, Ἂς» 30, 32) 52, 53, ξ 4) 5 ζ» 
ςό, γ3, η8, Βς, ἐοϑ, 128, 110, 131. ΑἰΙα. (τ. Νὶς. αἰδοῦς. -Ἐ ἰάσπι 

ἴω εἰαεδῶ. υνηοες Αἰεχ. Ἔ αὐτὴ ΝΗ, Χ, 18, ξ9, 74, τοῦ, 1:34. 

1ωρί. ἐπ᾿ αὐτῆς} ,. γι. επ᾽ αὐτοις ι6, ς2, ξάῴφ 73» 78, 131. 
ἢς πιδῖσο ὃς. ἐπ᾿ αὐτους ςς. ἐπ᾿ αὐτῶν ς3. φ4ὑα (μρεγ ἰδίαν 

καὶ τὰς τ" ----κχαὶ τὰς 23] κα αἰΐετ- 
α ἐιάεπι ἴῃ ἴοσλιι, αὶ ἰμαεῖ τλγμο 

Ρείῶδ δῦ, Ασπ,. ι. λαξιίδα:) λαμπαδας 7.4, 706. λιδαϑὰς 

9. αὐτῆς 25] αὐτὰς 2. ἀντῶων ς3, τό, 118. χρυσᾶς τ᾿ 
-χρνσας 29} α εἰτετιῖγ. εἰ 4υα: ἰἧς ἰπιοτασεμς. ς3, 54ν 721. αὐ- 

τῶν) αντης 11, Χ, τὰν τό, 18, 10, 25, 52, 6, 73» 7.4. 78. 70, 77» 

84, ὃς, τού, τοϑ, 118, 128, 134. Αἴεχ. ρ΄. (αἴ. Ν!ς. δίαν. Οἱ- 

ἔτος. Οεοις. χρυσᾶς 3] Ἢ ἐκ χρυσίου καθαρου, τορευτὴν ἐξοι- 
πόσο τὴν λυχνίαν, τὸν χαιλὸον αὐτῆς, Χαὶ τοὺς χαλᾶμισκους ἀντῆς, χαὶ 

τονς Χρῶτηρᾶς αὐτΥς, χαὶ ταῦ σφαιρωτηρᾶς αὐτὰς, Χαὶ τὰ Χρινὰ ἀντῆς 

“ξ ἀντὴς ἡσαν" ἐξ δὲ καλαμισχοι ἐκπορευομένοι ἐιχ σλαγιων ἀυτῆς, 

τρεῖς κιλαμισχοι τὴς λιχνιᾶς ἐκ τοὺ χλιτοὺς ἀντῆς τα νος, χαι τρεὶς 

καλαμίσχοι τὴς λυχνίας (ἰχ τὰ χλιτοὺυς αὐτῆς τὰ δευτερε" τρεῖς χρὰτην 

4ες ἐχτετυπωμένοι χαρυισχοὺυς ἐν χαλαμιόσχὼ τὼ ἐγ» σφαιρωτηρ, καὶ 

κρίνον καὶ τρίχκρινον. (8) τω τοῖς ἐξ καλαμίσκοις τοὺς ἐκπορενομένοις 
ὃι τῆς λνυχγνιᾶς, καὶ ἐν τῇ λιχνιαᾶ τισσαρες κρατῆρες ἐχτετνπωεεναι 

χαρυισκους᾽ οἱ σφιχιρώωττρὶς αὐτῆς χἂι τὰ Χριγὰ ἀντΥς, ὁ σφαιρωτηρ 

ὑχο τοὺς ὄνο καλαμισχοις εξ ἀντης τοις χαλαμώσκοις τοῖς ἐχπορεῖμε- 
νοις εξ αὐτὰς σφαιρωτνρις αἰΐων καὶ οἱ καλαμίσκοι χυτων εξ αντης 
ἢσοιν, ολῃ τορευτὴ ἐξ ἐνος χρυσιου χαϑαρου καὶ ἐποιῆσι τοὺς λνχνοὺς 
αὐτης ἐπΐα, και τας λαδιέας αὐτῆ, καὶ τας “καρυςριδας ἄντῆς, τα- 

λαντον χρυσίου καϑαρου ἵποιγσὲν αὐτὴν, καὶ τσανΐα τῶ σχευη ἀντῆς 
(ἔς, αἰᾳιιο ἰῷ δος ἰσσο) ς-8. ἐ ἃἰς ππι]18, (δὰ οὐπὶ ποηπΌ ΠΣ ἢὶς 1 Ες 

ἀϊεγει}}5, ὅς : εἰ ἐκ ἀπτὸ ῥηνῦο ἴουπαίαπ ὕες ἰπέγπανε, εἰ καἰ πεὶο κω; 
441, οἱ ἐϊδία οὐκ: ἐς ᾿ὰ ἐγακὶ. δέχ ἀμίδα καἰαιεεκἐϊ ἐχομαῖσ ἐὰ βαγείῥα 
ἐγαπ νοῦ βι ἐγ, γα καλαπεοἠ ἱκεέγνα ἐα ἰαίστε οΓ 4. μαϑ, εἰ ἐγέ; «αἰαπεῖ- 

«κίϊ ἰκείγπα ἐκ ἰαίεγε οὐκ Λεαμάο. Ἐὲ ἐγ «γαίσγε! ἀακιδιέ ἐν 3ν- 
δ ἀμίαι ἐς «αἰαπαείονίο απο, εἰ 2δινγοιεν κι ἐδἑίκαα, «ἱ βε, χα εαἰανεέεω» 
ἐπ εχ ἰκασπα ἐχειμδω. ΕἸ ἐπ ἰκσπα φωδέμον ΚΓ αΠἜ74: ἀα ταΐρεὶ ἰα το 
δεαλε ποίκῖθ, (β ατοαν “) εἰ δα σι. δρέσγοιεν “μμὸ ἀκοδω: εαἰρρε- 
«κέ: ἐς “4, ἐξ: μὲχ «αἰαπιδεκίμ ἐχειπ δι ἐς τα. Οαἰμπεφιωϊ ὁ, 2όα- 

φ 479: ὅ᾽1: “ταν ἐὰ ἐΖ, εἰ 1ο.4 ἐογπῶζα ἐὰ μαὸν απ βωσφ. ΕἸ “οὶ ἀοενο 

"4: ἡ ,μβέειε, εἰ γεῖβει 1, οἱ ἱπξικάι δία γγ7μ:, ἐκ ἑαίεπίθ αμγὶ βωγὶ, 
“) «πὶ τῶια εν: ἐχ ἀμτϑ ἐκ’ τ τοῦ. 1.2. γὼ ἴοῖο ςοϊηπιξῖς 

βαρεῖ Καὶ ἐποίησε τὰς λύχνους αὐτῆς ἱπὶα" καὶ τὰς λαδιδας αὐτῆς 
καὶ τὰς ἱπαριρρίϑας αὐτῆς χρυσΐὰ χαϑαροῦ" τάλαντον χρυσίᾳ καϑα- 
εἰ ἐποίησεν αὐτὴν, χαὶ πάντα τὰ σχιύη αὐτῆς (ὐοπ!ρί. Ροΐξ τοῖυπὶ 
δος ςοῃγμμᾷ (απ μὰ δαθεηῖ) -- ἐκ ἀχνὸ ρατο, οι παίαλκ ζξεὶ ἱμεέγπακε 

«“μΐς, “1 τμιθὲ ἐ7κ15 εἰ «Υαἰεγέπε, εἰ .; ἀκεγοίον 1.) εἰ ἐμδία εὐως ἐδλίας ἐς ἡ ἰᾳ 

Ἀγ. 1. αἰΐᾳυε. Ασα. Ἐά. ᾿ 

ΧΑῚ]Ὶ. Οὗτος] οὐτως 19, ζ4,) ζ9. (αν. Οἰἶξγος. φυτὼ ςΆ. 

ἐχωνενσε) κεῖ (ορῖ. Αγαῦ. 3. τῷ ςύλῳ] αὐῇως ςυλοις (ἢς) 18. 

τὸυς συλοὺς 14) 1ό, 2ς, 42, 43, 44» 73» 77. 789 131. τοὶς φξύλοις 
ΝΙΙ, Χ, 2α, 32, ςό, γᾳ ᾽ς», )6, 85, 84. ὃς, τού, 118, 129, 130, 134. 
ΑΙὰ. ΑἸἰεχ. 1φρί. δι. Νὶς. Αταῦ. 3. Οεοῖσξ. ἐν τοῖς συλοῖς 64, 

128. καὶ ἐχρ. τὰς μοχλ. χρνσ.) α 110. ἐχρύσωσε) ἐχώ- 

Ἀπ. 1. δἰᾳυς. Αγ. Ἑά. 

ὨᾺ εἴ αυδὲ ᾿ἰς ἰπιειδοςοῖ ᾽ς. 

Οὗτος ἐχώνευσε τὰς χεφαλίδας τῶς ἀργυρᾶς τῆς σχηνς, καὶ τὰριφεφαλίδας 

μευσε καὶ ἐχρύσωσε Αἰά. εγζεοὶε εἰ ἱπαισαν δἰᾶν. ΟἾῸΡ. χρυ 

σίῳ ι᾿---χρυσίῳ 25] α αἰκεγμῖτ, εἴ φια; Ηΐβ. ἰητεχίφεςης 4. καΊε- 
χρύσωσε] α 1οό. οδάκκιε φγωμο αν. Οἴἶκαν. χρυσίῳ 2} 
χρυσιοὰ (ἢς) 30. κα τού. καὶ ἐποίησε) α καὶ ΥἹΙΙἜΙ, Χ, 14, 

τό, 18, 25, 30, 53» 54, 5.6) 5ὅ, 71, 118, 128... χρυσᾶς} ἀργυρας 
1.08. ὔ(υτ Βυὶϊς οομπιδῖὶ εχ. αἰἰαυα ραχῖς τοίρᾳῃάεηι, λὰ (ερίις 
ΧΧΧΥΪ, 31) 32, 34 Τ᾿ρπηταδῖδ, ἐχδίβἼεης ς8, γ2. (οαρὶ. Ατῦ. 1. 1. 

Αγπιεηᾷ Νεγῖο. (Οοιιρὶ υνθηίεπι Τοχίυπι οὐ τη 115 ςαἰδευση Δι μόττν. 
31. Καὶ τὰς εύλως  κα]εχρύσωσεν Χευσίᾳ᾽ 32. Καὶ τὸς δακτυλίως α 

τῶν ἐποίησε Χρυσοὺς εἰς ϑήκας τοῖς ἀναφορεῦσι: καὶ κατεχρύσωσι 
μοχλοὺς χρυσίῳ: 34. Καὶ ἐπίϑηκεν αὐτὸ (((ἰ]. χαϊαπέτασμα, εὐλυς 
ΤῊΠΌΟΩΘΙΙ ἐκοεγαῖὶ ἰ σοτδῖο 31, 4υοἀ μοῦςοιγ ἢ (8ρ, χχχνὶ, 3) ὩΟΙΧΩΒ 

Ἑάϊθοηί5) ὁ ἐπὶ τεσσάρων σύλων ἀφήπΊων χεχρυσωμζψων χρυσίῳ. ἐὐρο ἐὴ 
341. τὰς ρύλ.] ἱηϊροημης ἄμα, Ασαηλ. 1.. δἰιψας. Ασα ἕά. 32 
δακτ.} ἰωιεγρουυης και Ασσι. τ. αΐᾳυς. Απῃ. Εά. εἰς ϑύκ. τὸ 
ἄναφ.} εἰς ἃς εἰσυξζε τοὺς μοόχλους (8, 72. ἐπ φμο. ἱπργείθεμγ υεόλει 

Αταν. 1. αἰ φυς. Απῃ. Ἐκ. 34. ἐκέθηκεν) εδθθηκαν ς8,),2. τισσ. 
ςυὐλ. ἀσήπΙ. χεχρ.) τεσσαρας φυλὰς κα]χκεχρυσομάνας (ἃς) ς8. ετᾶς, 

τὐῶ ιοά μαρεαὶ καεχρυσωμενως, )4. εἰ ἄς, κἱῇ φυοὰ εἰ ἀπηὶφ καταν 

κέχρυσ. ἰιέεγαηῖ, Αγαῦ. ι. ἃ. ἀσηπἼων) ον ἐναμειν δαί δως ἱκραῖ 
Αγ). 1. δἰφις. πῇ. ΕΔ. 

ΧΙΧ. Οὗτος] οὑτως ς3, γι. 
1πρξ, Οκς, Νίς, ϑν. ὥρα. 

ἢ 

καὶ 1} α ςᾳ, 130, 131. Αἰεχ. 

χρίκ δὴ 15} συλους ζοῳ. κίε 
χους 25] δακτυλίους 75. τῆς αὐλῆς) νεἱὶ (τῷ καταπῆασματος) 
δίαν. Οἰορ. χρίκος 3] τὰς χριχ. 76. τας δανίωλιους 7ς. 
τὸ κατ. ἄνωθϑ.}] ἀανωϑ. τὸ χαὶ. ὙΠ], Χ, Ἰφν τό, 8, 2ς, 4Ὁ, ς, ς4, 

46, 9, 64, 73) 77» 18ϑε 84, τού, 128, 1320, 111) 124, Αἰεχ. ὶρῇ, 
δι, Νιῖς. κατακάλυμμα] χαλυμμᾶ, τς, ςΆ. χααπίτασμαι 
ΥΙ]. χαλχὰς} “ἁγῖς ἰδοῦ. ΒΗος οςοπιαιδ, φυδαίωπι νἱάετας, 
ἐχβῖυει ῥα συλ φυφίααπι παιγαϊοηϊς ἐίμδ, αυδτη ἰὰ ἐεκῖς Οδρίες 
χχχνὶ, εἰ ργαίοττιπι ρβεῦ σου εἰυδ 117) 12, 13) 14, τς, Ρεσίε- 
υυητυς ς8, γ24. Οομρὶ. Αχδῦ. τ. 2. Αἰπωερα κὶ εεῇο. εχταπι ἔρίτυς 
( οπιρὶυἱεηίςπι οὐπὶ ἰἰΣ ςοἸ δτι! πὰ Λιθ)!είονυς, ι1. Καὶ ἢ ἱποίησιν κρίκους 
τιντηκοια χρυσὺς" καὶ συνῆψε τὰς αὐλαίας ἑτέραν τῇ ἑτέρᾳ ᾿ τοὺς χρί- 
χοις" χαὶ ἐγενετο ἢ σχηνὴ μία. τ. Καὶ ἐ ἐποίησε δέῤῥεις τριχίνας σχί- 
πεῖν ἱπὶ τὴν σχηνῆν' ἐνδεκα δέῤῥεις ἱποίησιν αὐτᾷς. 1.3. Τὸ μῆχος τῆς 
δίῤῥεως τῆς μιᾶς ἦν Τριάκονα πήχεων, καὶ τεσφοίρων πήχεων τὸ ὸ εἶρος 
τῆς δέρρεως τῆς μιᾶς" μέτρον τὸ αὐτὸ ἦν ταῖς ἵνδικα ϑέῤῥεσι. καὶ 
συνῆψε τὰς σίντι δῥος ὦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ τᾶς ἵξ ϑέῤρεις ἐ ἐπὶ τὸ αὐτά. 
14. Καὶ ἐποίησεν ἀγκύλας πιντήκοντα ἐπὶ χείλως τῆς ϑίρως τῆς μιᾶς 
τῆς ἀνὰ μέσον, κατὰ τὴν συμβολήν" καὶ ψιντυχοα αἰγκύλας ἐποίησεν 
ἐπὶ τῷ χείλους γῆς δίῤῥιως τὴς συναπώσης τὰς ἀεντίρας. :ς. Καὶ 
ἐποίησε κρίκους χαλχοὺς πωτήκχοντα" χαὶ συνῆψε τοὺς χρέους ἐκ τῶν 
ἀἰγκύλων, καὶ συνῆψε τὰς δέῤῥεις, καὶ ἐγέχέϊα ἕν. 
τῆχ.} πυηκ. κρικ. ς8, 72. κα χρίκας (ῆς) ΑΡ. τ.2. Δ. τριχί- 
νας) σκντίνας Ἐα. Εταρςοίωπ. σχίπειν} σκέφην ςῷ, γ4. ορεγοιμέρ 
Απῇ. 1. αἴΐᾳις. Ατγαλ. Βα. τὴν σχηνήν} ἐσι τὴς σχηνης ςβ, γ2. 
Αππι. 1. δἰϊΐΐφυς. Ατπι. ἙἘά. δέῤῥ. ἐπρίησ. αὐτ.}... 2. 13. ἦν] 
α 58, )2. πῃ, 1. δἰίαυς. Ατπ. ἕὰἑ ὀ ὀτριάχ.} 74. δὲ ψέμα 
Ατη). 1. εἰφυς. Αστῃ. Βα. τεσσᾷρ. ] ες φαρίψαν. Απη. 1. αἱ ιίαυφ. 
Απη. ἕὰά. πήχεων 22] .72. τῆς θέῤῥ. τῆς μιᾶς' μέτρον) λ 74. 
α τῆς μιῶς Ασπι. 1. αἰϊΐᾳφυς. Αταὶ. Ἐά, αὐτὸ ἦν} κ ἦν ς8, 72. 
14. ἀγκύλ. πεντῆκχ.} φυϊνφηαρ πα 4δάκε σαία: Ατπι. κι. αίφυδ, Αττι. 
Εἰ. χεϊλ. ] τὰ χειλ. 72. τῆς μιᾶς) Α 22. τῆς δέρρ. εὐτττῆς 

δέῤῥ. 4} α ΑἸτετυῖτα εἰ φυᾷε [ΐ5 ἱπιεγδοςηῖ ς8. τὴν σνμᾷ.} , τὴν 
72. τς. χαὶ συνῆψε τ" --ἶν) καὶ σννηψε τὴν φχῆνην τὸν εἰναι μιὰν 
ς8, γ2. Α΄. τ. αἰϊΐϊᾳφις. Αγ. Εά, 

ΧΧ. Οὗτος 15] «τως τό, ς3, ς9, 71. τὰς κιφ. ιξ--ς-τὸς 
χε. 22] α δἰϊεγυῖτα εἴ φυιῶ ἰὶς ἰητετίαςεης Χ, 18, 43. ρί. κιφα- 

λιθι 151] φιάλας ΑΙά. δεν. Οἴἶτοκ. τὰς ἀργνρᾶς 19) - καὶ 
τας κεφαλίδας ἀργνρας (ἢ) 110. α δῖλν. Οἴτοῷ. τῆς σχηνῆς 1] 
αΑὟΙΙ, τ4,) τό, 2.» 30, ζ2, 54) 49, ὅ4, 73. 77, 78, ὃς, 118, 128, 
130, 131. (δῖ. Νίς. Οδοῦζ. τοῖς ξύλοις ΑΙεχ. τῆς σχην. 1--- 

τῆς φκην. 2] α δἰϊερυῖτα εἰ χιᾳ ἰὲς ἱηιαίαοεας 71. τῆς ϑύρας] 
τὴ ὕνρα Χ, 14) 18, 4ς, 30, ς8ν 549 (7), δθν 64) 73) 77. 84, 128, 130. 

Σι. κρίκ. Εν. 



πε οὐ Ὁ ΘῈ Ὁ ς 
ΚΕΦ. ΧΧΧΎΠΙ. 

τὰς χαδχᾶς τῆς ϑύρας τῆς σχηνῆς, Χ χαὶ Τὴν πύλην τῆς. αὐλῆς" χαὶ ἀγκύλας ἐποίησέν τοῖς τύλοις 

ἀργυρᾶς, ἐπὶ τῶν φύλων" ὅτος περιηργύρωσεν αὐτάς. 

γῆς, δαὶ τὸς πασσάλους τῆς αὐλῆς χαλχᾶς. 
Οὗτος ἐποίησε τὸς πσασσάλες τῆς σχη- 

Οὗτος ἐποίησε τὸ ϑυσιαςήριον τὸ χαλχϑν ἐχ τῶν 

πτυρείων τῶν χαλχῶν, ἃ ἦσαν τοῖς ἀνδράσι τοῖς χαταςασιάσασι μετὰ τῆς Κορὲ συναγωγῆς. 

Οὗτος ἐποίησε πσάντα τὰ σχεύη τ ϑυσιαςηρίου, χαὶ τὸ πυρεῖον αὖτξ, χαὶ τὴν βάσιν, χαὶ τὰς 23. 

ἐλ ὶ τὰ ἔγρας τὰς χαλχᾶς. Οὗτος ἐποίησε ϑυσιαςηρί ἄϑεμα, ἕ δ φιάλας, καὶ τὰς χρεάγρας τὰς χαλχᾶς. Οὗτος ἐποίησε ϑυσιαςηρίῳ παράϑεμα, ἔργον διχτυω- 

Σὐρῦ Οδι. Νίς. καὶ τῇ ϑυρα τό, 131. τὴν τούλην] τας τυλας 
72. τῆς συλης ὟἾἼΠΙ, το, 74. 76, 84. τού, 1234. τὴ τυλὴ Χ, 14) 

τό, τ8, 2 ς,) 30, ς,) ς4) ςό, ς7, 59, 64. 73. 77» 789 82, ὃς, 128, 130, 
131. Αἴεχ. Τιἰρῖ. (δι. Νῖς. ἀγκύλ.} -Ἑ ἢίς ἀργυρᾶς 30, 7. 
ἐποίησε ας. εποιησαν Π]|. ἐποίησεν ἴῃ οδαταζξ. ταϊποσε ΑἸεχ. 
τοῖς ςύλοις}) ΑΟὟΤΣ, Χ, τῷ, τό, 18, 19, 2ς, 30, 32) ς2) 53») ζ4) τύ, 

57) 59» 64, 73» 74» 755 76, 77, 82, 83, τού, 118, 130, 131) 134. 
ΑΙὰ. φβεχ. 1᾿0(. σι. Νὶς. Οορι. 8[αν. σδοσρ.0 ἀργυρᾶς] α 19. 

Ὦκ 10, )ς. «ἔπεα: Αταὺ. 4. ἐπὶ τῶν ςύλ.)] α 7γ1. ϑίαν. 

τΑὉ. 3. ὅτος ο“Ἷ αὐἷος το. συτως τό, ς3, ς9. δῖαν. Οἶτορ. 
α Ασδϑῦ. 4. ᾿ ποεριηργύρ.} ΡΤ ΕΠ εἰ ΑΥδΌ. 3. αὐτας} αὐτα 

74. 84, τού, 134. αὐὔους Ν]Ϊ, 147 τό, 18, 2 ς, 30, ς2,) 53, 54» 66, 
ξ7,) το. 64, 73, γ8,) 118, 128, 120, 121. ΑΙ4, Αἰεχ. (αῖ. Νις. δίαδν. 
Θρήηπι δος νετυν Ἔχ θεγε ρας Ὁ]25 41|1αυ45 Ἡδγγατ ἢ 5 1{Π||18, αλ14Πὶ 
ξοπηπταῖῖδυς 17. 18, το, (ἀρ᾽τβ χχχνυ, πιαπάδνετιηῖ Ἑάιοσες (οπι- 

Ρ᾽ υἱεπίεβ. (οπηπηλῖα νετὸ αἰέϊα, ὑπᾶ οὰπὶ Δ ατδητίθυ5, Ἰατὶ δυῖε ἀοάϊ- 

ταῦβ δὰ (δριτὶβ ποτὶ χαχνΐϊ, σοτηπιᾶ 7. εἴ χα. 
ΧΧΙ. Οὗτος} στως τό, τ9. καὶ 532. ἀϊε σκίεσι ὅν. Οἴτογ. 

εἰ (ορῖ. ἐποίησε) - αὐΐους τ6. -Ἐ καὶ τς, 74) 7ς. 76. τοό, 
129, 134. δῖαν. Οἴτζορ. τὸς πασσ. τἴτ--τᾶῆς τάσσ. 22} α ῬΥ͂ΠΊΔ, 

εἴ αὐ ἰδ ἱπίετίασεμῖ (ὨΔΌυ (Οοἀ. Ατοδεῖ. καὶ τοὺς τασσ. ἴῃ υἵγοαμε 

Ἰοςο) 11. τὰς πασσάλους 19) τας δαχτυλιες ς. ὥς πιᾶῦρο Χ. 
καὶ τὰς -“ασσ. τῆς αὐλ.] ΑΙ ζ.᾿ χαλκᾶς] ΟΦ: ῬγϑΆ[Ις Οδεοσρ. 

Ἡαῦεῖ ἱπ (δρ. χχχνῖϊ, σοπηπιαῖς 20, καὶ πάντες οἱ ττάσσαλοι τῆς αὐ- 
λῆς κύκλῳ χαλκοῖ (ουηρί. θὰ μας ͵άπὶ δηΐε ςοπτιίστηι5 δὰ Ἑάϊο- 

ηἷς ποῆγαθ (αρ. χχχνῖϊ, ςοπητηαῖς 18. 
ΧΧΊΙΙ. Οὗτος) ἕως τό, ς3. ϑῖαν. Οἴἶτοσ. καὶ ςβ. Αττῃ. 1. 

δ'ἴίαυς. Απῃ. Ἑά. τὸ χαλκ.] καὶ τὸν χαλκχὲν (Πς) 130. κ τὸ 

ΑΙεχ. Απῃ. σ. δφις. Ασα. Ἑά. τὸ χαλχ -- τῶν χῶλκ. 7, ροῖ- 
«γετ ΌΣη εἴ 4088 115 ἱπτειαςεηῖ (αν. ἐκ τῶν συρ. τῶν χ.] εἰ τλω- 
γί δεία σϑπεα Αταῦ. 3. ἃ ἧσ.---συναγωγ.} πες ζμὶν ἀἄονιο φιῖ (2 πιο- 
φεγεΐ ἐμκε ἱηφεϊοι μα πε, εἰ καίω: (ῃς) Ατδῦ. 5. 
τό, 18. 10, 32) 529 53.) 54) 579 64, 73» 775 130, 131. ΑἸεχ. (αι. Νὶς. 
Ογς. Αἱ. ἱ, ραγῖε ῥγίπια, 304. τοῖς ἄνδρ. τοῖς καϊας.} εν τοις ανδρ. 

τοῖς καΐας. ς 8. 74) 789 84) τοό, 124. ἱπ παπὶδν: Οἰγογμμι φμὶ ἐπίαγ- 

γε ίοπον ζεζεγαπε Αττὴ. 1. αἰϊἴχυς. Αὐπι. Εά. Κορὲ συναγ.} συν- 

αγ- ἕορε ς3, τ6. ϑίαν. σους. Αἀ βπεπι ἢυ718 σοχηπαῖῖδ (ΠδΠὶ 
ἰὰ ΠΑεπΠ) - Ὑ0Ὁ κς ἐς ὀϊρπὶς ἐρεῖ ὀΠ]ίδις Αὐτὰ. τ. εἴ, Βης ἤφπο, 
Ἀσυοηὶ (ὐοαα. αἰϊ!, Αὐτῃ. ἙἘά. (οπηπιαῖὶ υΐς ῥγοτηῖς Οὐτὼς ἐποι- 
σε τὸ ϑυσιαφηριον τὸ χρύσουν ἐκ ξυλων ασηπἼων, τεντε τρηχεων μῆκος 
ἀντ, χαι τεεντε τρηχέων ευρος αὐτου.) τετραγωνον, καὶ (τριων πηχέων 

υψυος αὐου, καὶ ἐποίησε τα χερατα ανΐα, καὶ κατεχρυσωσεν αὐτὰ χρυ- 
σιω καϑαρω, το δομα (ας) αὐῆε, και τας τουχᾶς αὐῇας (ἢς) κυκλω" καὶ 

ἐποιῆσεν αὐτὴ τὸ κυμάτιον χρυσοὺν χυκλω" καὶ δυο δαχϊυλιους χρυσους 
ἐποιῆσεν ἀντ νπο τὸ χυμαῆιον αὐου ἐπι των δυο τελευρων αὐξ νπο αμ.- 
φοτερα τὰ χλιτὴ αὐτου εἰς ϑηκᾶς τοις αναφορευσιν εἰς τὸ αἴρειν αὖτὸ ἐν 
αντοιῖς, χαὶ ἐποίησε τὲς ἀγαφορεις ξυλα ασηπῆα, και καϊεχρυσωσεν αὐα 
χρυσιω, ουτως ἐποιῆσε τὸ ἐλαιον τοῦ χρισμαῖος τὸ αἀγιον καὶ συνϑέσιν 
τοῦ ϑυμιαμαῖος καθαρον ἐργον μυρεψου -8, Ἐτχδηῖ Πξες πἰπηγιπι 100 
᾿ς ἴῃ Ἡεχαρίίδ. Ηδῦεῖ ᾿θἱάδη,, ((οἰς οὶ Ροηΐϊ δὰ ἤπεπι ΟΔρὶτς χχχν]]) 

29. Καὶ ἐ ἐποίησε ϑυσιαρήριον ϑυμιαμαῖος ἐ ἐκ : ξύλων ἀσηπήων" πήχεως 
τὸ μῆκος αὐτοῦ, καὶ πήχεως τὸ εὖρος αὐτοῦ Ὁ τεϊράγωνον, καὶ δύο τήύ- 
«χέων τὸ ὕψος αὐτῦ: ἐξ αὐτὰ ἧσαν τὰ κέρατα αὐτου. 30. Καὶ καῖε- 
χρύσωσεν αὐτὸ χρυσίῳ χαϑαρῷ, τὴν ἐσχάραν αὐτὸ, καὶ τὰς τοίχους 

αὐτι, καὶ τὰ ὁ κέραϊα αὐτου. 41. Καὶ ἐποίησεν αὐτῷ ερεπῆην ξεφάνην 
χρυσὴν κύχλῳ" καὶ δύο ϑακυλίως χρυσὰς καϑαρὲς ἐ ἰποίησεν αὐτῷ ὑπὸ 

τὴν ξεφανην τὴν ρρεπῆλν αὐτὰ εἰς τὰ δύο κλίτη αὐτοῦ ἐν τοῖς δυσὶ 

αὐλε ει αὐτὰ εἰς ϑχας τοῖς ἀναφορεῦσιν, αἴρειν αὐτὸ ἐν αὐτοῖς. 
2. Καὶ! ποίησε τοὺς μοχλὲς ἐκ ξύλων ἀἰσηπίων, χαὶ ὶ κα]εχρύσωτεν αὐ- 

τὲς χρυσίῳ. 
σύνϑεσιν τοὺ ϑυμιαάμιῖος καϑαρὸν ἕ ἐργὸν μὺυρ εψε. (πη. 

31, Καὶ ἐποίησε τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως τὸ ἁγιον," (αὶ τὴν 

[)6ῆοιῦ 

ἢἰς γ5. λῦεπς (εἴ ροπιιπὶ εοάεπι ἰοσο, αυὸ (οιπρὶ.)} ἐομῃ πη} 

Ἀτγαῦ. τ. 2, Αγηὶ, 1. αἰϊίαιιθσ. Ατπι. ΕἘά, (δά ςιπὶ πὶ Ν᾿ αὐϊδιτιθβ, 
΄ Γ»ἢ ΟἿ . " .»ῳ. ᾿ ᾿ 

19. συχίως 1.,.22 } ἐὰκ φμίπφηξ σμμἰς Αὐτὰ, τὶ αἰΐαυθ. Ασι. Εά. 

τιτραγ.} α Διαῦ. 2 δυο} ἐγίμρι ΑΥαῦ. Ατρηὶ (οὐᾷ Αἰται 

ο φεῷ. χρυσ. χύχλῳ] ἀπγϑας ππιαχίϊα: εἼμς εἰγεμίο Αυτὴ. τ. 

ἦσαν) ην ΝΊΪ, 145. 

Ἀτην. Ἑά. ἐξ αὐτῷ ἧσ.Ἷ εἰ ἤει Αταῦ. 1.2. ἐδηιπε ἐκ ἱρίο ἴδτι- 

ὕυτὴ Αττη. τ. αἷΐψιἊς. Απτὶ. Ἐά. 10. αὐτὸ) ἐϊα Αταῦ. 1. 2. 
τὴν ἰσχαρ.] Ργαυηπιηῖ εἰ Αγαῦ. τ. 2. Ατπη. 1. αἰδίαιιο. Ατπι. Ἐά. 
τοὺς τοῖχ.} ἰαίεγα Αττα. τ. αἰϊἴχυε. Αγπι. Ἐά. - αὐτῇ 2] Ἐ εἰν- 

ἐνίο Ατὰῦ. 1. 2. Ατῃ). 1. αἴϊίαιιε. Ασπι. Εάὰ. 4τ. αὐτῷ ςρι πὶ. 
ΠΣ ππαχίδίαν 

απγέας τληῖιπι Απτιεηὶ (Οοάά. αἰ. Ἄπη. Ἑά. καὶ δύο] α καὶ 

Ατσπι. τ. καϑαρὰς} ,  Ἀτγαὺ. 1. 2. Απῃ. ᾿. αἴϊαυς. Ατην. Ἑά. 
ἐποιησ. αὐτῷ 25], Αγ. ε. αἰϊαπε. Αγπ). Ἑά. τὴν ςεφ. τὴν 

ςρεπΊ.} πιαχὶ ας Αττι. τ. αἰΐφας. Αγπι. ἘΔ. α τὴν ςρεπῖ. ΑγδΌ. τ. 2. 
αὐτου κι] αὐ ἰαίκς Αταν. τ... αὶ ἈιΔΌ. τ. 2. ἐν τοῖς δυσὶ τλ.] 

ἐηίνα εἶμο ἰαίοια Αταῦ. τ. 2. αἵρειν] αάΐεο «ἱ αμοόοΐογεί Ατηλ. χ. 

αἰϊΐχφιε. Ατιη. Ἑά. αὐτὸ͵Ὁ α Αγπι, τ. 32. αὐτὰς} ἐδαπε 
ΑτπΊ. 1. 43. καὶ ἐποίησε] εἰ ἀΐο ζεὶε Αταῦ. τ. 2. καὶ τὴν] 
α καὶ Αι. τ. καϑαρὺν) εἴ ἤκο βεγεσι Αταδ. τ..2. Οὐκ τε- 

ἰροπάεπε ἴμαἷὶς ςοπιηπγαῖὶ, εἰ ποημ}}}5 ΠΤ υςπιϊθι5, Ροπὶς (οπιρὶ. ἴῃ 

Ἄαρῖτε ίμο χχχνυιὶὶ, 1--ῦ. Ριὸ μος σοπηηδίε μαδεῖ Καὶ ἐποίησε ϑδυσε- 
αςήριον ὑλοκαυτώμαῖος ἢ ἐχ ξύλων αἰσηπίίων, σίντε σύχεων τὸ μῆχος, κ νὲ 

τ'ίντε πήχεων τὸ εὖρος, τετράγωνον ἦν τὸ ϑυσιαρήριον, καὶ τριῶν τρή- 

χέων. τὸ ὕψος αὐτῇ. 5“. Καὶ ἐποίησε τὰ κ' ῥρατα ἐπὶ τῶν. τεσσοι ον 
γωνιῶν" ἐξ αὐτῷ ἧσαν τὰ ὑ κέρα]α" χαὶ ἐκάλυψεν αὐτὰ χαχλκο. Ὅοπερι. 

ΝΊΒΙΙ Βοῖπὶ δαῦεῖ 8. δεά ςοπῇηι ἶα ουπ| ἢ]5 -1- δὰ βπειῃ σου ΙαῖΙς5 

δυ)υ5 Ψαΐοιαπὶ (μᾶπι ἰά ἰαῦεῖ) Αὐδδ. 1. Εξ σοπῇπη 4 οὐπ) ἢΐς ᾿γὸ 

δος σοπηπγᾶΐς, ὃ (ὐοπιρὶ. δίᾳφιιε ἰδιάειη, μαδεης Αταῦ. 2. Ατσπι. 1:.ὄ 

αἰἴαυε. Αγπι. ΕἘάἀ, ϑοὰ δείσας οὐῦπεϑ οαπλ [15 Ν᾿ ἀγιαηεϊθης. τὶ ὅλο- 

καῦ].} . Αταῦ. 1.2. πσέε τ, 23] εα φείπφις Ἄτην. τ. αἰ ἴσας. Αὐτη. 
Ἑα. μῆκος] “Ἔ ἡ] ἶας τὰ τοαίουϊ πο Αταῦ. τ. 2. -Ἐ ἐλλίμς ἴῺ ἴοοτηὶ- 

ηἷπο (ς) Αστη. τ. αἰϊϊψας. Ασπγ. Ἑά. εὖρος] - ἡἡίαε ἴπ πιλίσυ!πο 
ΑΥδῦ. 1.2. -Ἐ ἰδίως ὰ αταπῖπο (ἢς) Ατσπὶ. 1. δἰΐααθ. Ατπὰ. Εά, 
ἥν τὸ ϑυσιας.}  Αταδ. 1.2. τριῶν τῦχ.] ἐκ εἶκε σκόϊεὶρ Αὐσπν. τ. 
8ἰϊΐᾳυς. Αττη. Εά. 2. καὶ 1] κα Ασπη. 1. αἰϊφυδ Ατπι. Ἐά, 
τὸ κέροϊα τ} -Ἐ ἡΠΠἕας Αταῦ. τ..2. ργαβτηϊϊταπς εἰ, δἴφυῃε Ἐ ἡ πως, 

Αση). 1. αἰΐυς. Απτη. ἙἘὰ. γωνιῶν}  ἐ)μἕαε Ατὰθ. τ..2. -Ἐ ἀμ 

ἐὐδέης ες ἐϑο τι. τ. αἰφας. Αττη. Βα. τὰ κέραϊα 55} - ΜΙ κε 

Αττη. 1. αἱϊΐφιἊς. Ασα. Ἐά. ἐκάλυψε} ἐκυσϊυλ Αττη. τ. αἰ ηυς. 
ΔΑτγηι. Ἑα. 

ΧΧΊΙΙ. Οὗτος] οντως τό, 3, 58. καὶ Οοπιρί. Οορ. εἾ Δῖς 
δίαν. Οἴτορ. τε 5 ϑυσιαςηρίου] τῶ ᾧ ϑυσιχρηρίῳ Οοιηρὶ. . «αὐνῇὶα 
τὰ σκ. τὰ ϑυσ. ξεφανην τῷ ϑυσιαρηοίῳ (οιρρὶ. καὶ τὸ συρ. 

αὐτῷ} α 8ς- κα αὐτὰ 30, :8, 74γ) τοϑ. Αγαὺ. 1. 2. Αγη]. 1. δἰ αιδ. 

Απῇ. Ἐά. καὶ τὴν βασιν αὐΐης (ης) 12.ο. καὶ τὴν βασιν αὐτῷ 
ΑΙά. ΑΙεκ. εἰ δα δ: εἶκε δῖαν. Οἴἴγορξ. καὶ τὸ γεισιον (ἢς) αὐτοῦ 

19. καὶ ΤῸ γήσιον 1Ι08. ΠΊΔΓΡῸ γήσιον καὶ τὸ τζυρειον ὃς. καὶ τὸν 

καλυπίηρα αὐτῇ Οοπιρί. τὴν βασιν αὐΐου Ν]], Χ, 14. τό, 18, Ὡς, 
ζ4) ξ7, 59. 64, 73, 76, 77. 78. 83. 8. τού, 118, 128, 131, 134. ΠΙρί, 

(δε. Νίς. Οορί. ϑ8ιαν. Μοίᾳ. δαβπ Αταῦ. 1. 2. οἶδας εἶκε Ατδῦ. 3. 
καὶ τὴν βαςιν) καὶ τὸ πυρεῖον ΝΙΙ, Χ, τ4, τό, ι8, 2ς, ς4,) ζ7, ξ9, 

64, γ3. γ6, 77, 78, 83, 84, τού, 118, 128, [309 131, 134. Αἰά. Αἰεχ. 

εἰ ἱρπίαγία Ατὰῦ. 3. καὶ τὸ γήσιον ς8. εἰ εοοἠϊξανία ΑΥΔΌ. 1. 2. εἰ 

2εἶνε: ἔοτῖε ϑγγ. εἰ ορεγεμίωπε Αττὴ. στ. αἰϊφυς. Ασπι. Ἐὰν, καὶ 30, 
ς9, 7γ4.8ς. κα Ὁπιηὰ σεοῦσ. “αὐτὰ ΝἾΤΙ, Χ, τῷ τό, 18, 10, 2 ζ, 

30, 53, 5ύ, ς7, ς9, 64) 73ν 747 75» 70, 77. 78) 83, 84, ὃς, ιοό, 
1οϑ, 118, 128, 124. ΑἸά. Αἴεχ. Ατδῦ. 3. ὅγγ. φιάλας) αὐτῇ 

118. (οηγρ!. Αὐτὰρ. 3. ϑγζτ. ἀήεπα εἰ οἷας Αταῦ. 1.2. φάσμα Ἀταδῦ. 2. 
2αίεγα: ϑγτ. εχρεϊπιϊς κρεάγρας (ορ. καὶ 4.1. .9ς. κρεαγ- 
[ας] χρεαγραις, καὶ τὸ τυρειον 8. Αἴπι. σ᾿. δ᾽ ἴφις. Αὐπὶ. Ἐμ. χρε- 

ἄγρας αὐτὰ, καὶ τὸ πυρεῖον αὐτῷ Οοπρὶ. εἰ ἐρπίαγία εἰ ὥϑεος Ατδῦ. 

1.3. ὄδχρτίιηϊξ φιάλας Οὐρῖ. μεκιείϊαι Αναθ. 3. πποεὶ ἕοπε ϑὅγγ. 

Έ “ (ὐοπιρὶ. Αταῦ. 3. τας χαλκᾶς] α τὰς ΠῚ ΝΠ, Χ, τ4, 
τό, 18, 2 ζ) (4) 23) 74. 7ζ) 76, 77. 78, 82, θᾳ, 118, τ290, 110, 13ἴ| ε34. 

ΑἸδχ νἢ Ῥ- (ὐφούσ. 

χ' χλχὰ (ὈπΠῚρ δῆτα Αταὺ. 4. 

ΟἹ ἌΔ Ἶ Γ ᾿, Γ. 

α ΓΓΠΊΔΙΣ δίαν. Οἰγοσ. καὶ πάντα τὰ σχεύῃ 

αὐτοῦ ἐποιήτε εὶς οριπία υαΐα 

οἦπ: ἔξεῖ! σπεα (ἃς) 

Αταη. ἃ ἰθπ ἥης Ἀπῃ. Εά. 
ΥΨΜΤΙΑ ΚΣ Σ Σ΄ ἃ - Ε ὦ ΡῈ" ΑὟ ἊΝ ͵ 
ΚΧΙνΝ, ὥντος] οὑτως τό, ς2, δ8.αν, Οἰϊτοσ. “συσιαφςηρλω] 

μέα Αἰδὺ. τ. 2. 

ΠΑῦθηϊζ δὰ 

ςε Ἰοὴν, ομπία δὰ δία 

ΤΥ Δ υοσ (δ, αὖ 
ἸΡΠΟ ΔιΙΙΠΡΩῚὶΙ (ἡοάά. αἰ. 1}, 

2ἴ. 

22. 

24. 



Ε {] 

ΚΕΦ. ΧΧΧΥΉΙΙ.. 
Ν ΄ γῳ ΄ ᾽ν δΞὲδνφδ “ες, » “ὁ . » 7 2 ο», 

τὸν χάτωθϑεν τῇ πουρείου ὑπὸ αὐτὸ ἕως τῇ ἡμίσους αὐτε" χαὶϊ ἐπέσϑηχεν αὐτῷ τέσσαρας δαχτυ- 
᾽ “ , “ “ “. , “- ε .» “ ὼ ὃ 

λίους ἐχ τῶν τεσσάρων μερὼν τ χαραϑέματος τῇ σϑυσιαςηρία χαλχξς, εὑρεῖς τοῖς μοχλοῖς, ὥςε 

2: 

26. 

Ζ 7; 

ΚεΦ. 

ΧΧΧΙΧ. 

1 Φ 

ΤΆ ᾿ 3 φῶ Ἁ. ΄ 

αἴρειν ἐν ἀυτοῖς τὸ συσιαςήριον. 

Ο Δ Ο Σ. 

Οὗτος ἐποίησε τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως τὸ ἅγιον, χαὶ τὴν αὖν- 

ϑεσιν τῇ ϑυμιάματος χαϑαρὸν ἔργον μυρεψθ. Οὗτος ἐποίησε τὸν λετῆρα τὸν χᾶλχδν, χαὶ τὴν 

βάσιν αὐτῇ χαλχῆν ἐχ τῶν χατόπτρων τῶν νηςευσασῶν, αἵ ἐνήςευσαν πταρὰ τὰς ϑύρας τῆς σχη-: 

γῆς τὸ μαρτυρίου, ἐν ἥ ἡμέρᾳ ἔπηξεν αὐτήν. 
Ὰς 9 ’΄ Ν ἰδὲ 4“ σ΄ 3 Φ φο 

Καὶ ἐποίησε τὸν λδτῆρα, ἵνα νίπωνται ἐξ αὐτοῦ 
φῷ 9 δ Ν ε εΝὩΝ 9 “Ὁ Ν βιῷ 9 νὍὉ0 Ν Ἃ ΄ 9 ΄ 39 Ὅ“Ὁ 

Μωυσῆς χαὶ ᾿Ααρὼν χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτξ τὰς χεῖρας αὐτῶν χαὶ τὰς πόδας, εἰσπορευομένων αὐτῶν 
εἰς τὴν σχηγὴν τῇ μαρτυρία, ἢ ὅταν ππροσπορεύωγται «πρὸς τὸ ϑυσιαςήριον λειτουργεῖν, ἐνίπ]ονπο 
ἐξ αὐτῇ, χαϑάπερ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 

“. 2ὔ δ ’, 4 λν Ν. “ ᾿ μ 9 » ων -ς- »“ ᾿Ἅ » » 
ΑΝ τὸ χρυσίον, ὁ χατειργάσϑη εἰς τὰ ἐργᾷ χατὰ σασὰν τὴν ἐργασίαν τῶν αἀγίων, ἐγένετο 

γ9 ϑι σιαςηριον 3, 7γ4,. γ6, 8.4, τού, 134. τὸ ϑυσιαςηριω (ας) 82. 

τω ϑυσιαφζηριω Ψ]], Χ, 14, τς, τό, 18, 2, 20, 33) ξ4,. ςξ,) φ6, ς᾽» 

ς8, 59, 71. 7.» 783) 8ζ, 108, 128, 130, 131. Αἴεχ. Τρ, (δι. Νις. 

Αταδ. τ. 2. δίδν. (εογρ. ταρασιμα) τπιεριϑιμα ΜΠ], Χ, τῷ 

16, 18,25, 29, 30, 332, 52, 53, φῷν 56, ς7,), 59, ὅφ, 71) 74. 76», 77» 
)8, 82, 84, ὃς, τού, 118, 128, 130, 131, 134. ΑἸά4, ΑἸεχ. 1ἰρῖ, 

Οδς. Νίο, Ατδ. σ᾿ 2. δΚδν. εχρήπις τεριϑέμαΐα Οεοτσ. ἔργ. 
διχτ.) ἐργ. δακτυλίιωτον Ψ]1. ἐργ. δικτνω χαλχοὺυν ξ8. - ἐα ἀνε 
Αταὺῦ. τ 2. Ἔ “πέμπι ἈγαΌ. 3. οβότέ νοϊεμία!ο ϑῖαν. κα- 

τωδιν τὰ συρ. ὑπὸ αὐτὸ] νυπ᾿ αὐτο τοῦ τυρ. κατωθὲν :8. Διό ἱφηῖανο 
ιδιμε Ἀτὰρ. 3. κ χάτωθεν δῖαν. Οἴτορ. τοῦ τυρ.}] τὸ συριον 

(ας) 55. ὑπὸ αὐτὸ] υπ᾽ ανυτω γ1,) το6, υπ᾽ αὐτου 30. 
ΔΙεχ. ἐπάς 4 ῥα μι Αταν. τ... 

110. »πεάίκπε μω: δῖαν. ΟἸΐγορ. 

ἐπιϑηχ. ἐν αὑτὼ ς9ς. ἐπι. ἐπ᾿ αἰὖο 5.3. επιϑ. αἰὔους ςς. επιϑη- 
εοηβαν ἐμ ταῦ. 1. διαχτυλίας) Ἔ χάλχους 

ἐχ τῶν τισσ. μερὰν] εἴ ἱἐηἤχὴ “Π|Ὸς ἐπ ἰα εν δι 

͵Ἄταδ. 1. τοῦ ταραϑ.] τοῦ τλριϑ.. οἵς ἴῃ ᾿ϊ5 ἵπ' φυΐθι5 Ἔγαῖ τερι- 

ϑέμα μαυΐο αἷς. α Δωδ. 3. χαλχαν) α 9. Αγῶθ. 3. του 

χάλιου Ξ8.. χαλχοις τς. εἰρ. τοῖς μ.] τοις μα. ευρ. 1], τς, ς ζ, 

82, 129ς. ἐπ ἰοέο ἰἰσηονμνε ᾿γανυσογεσι Ἀταδ. 3. εὐρεῖς] ενρος 

ς9ς. ξ2γοϊεδοι (ορί. τοῖς μοχλοῖς} -Ἐ καὶ εἰσηνίγκε τοὺς ανὰ- 
φορεῖς εἰς τῆς δαχτυλιους ἐπὶ τὰ πλευρὰ τοῦ ϑυσιαςηριου ς-8. ἐχ- 
εὔπιῖ ἀναφορεῦσιν 5.ν. α Αγαῦ. 1. 2. αἵο. ἐν αὖτ. τὸ ϑυσιας.] 

το ϑυσ. αἰρ. ἐν αὐ. 77). αἰρ. τὸ ϑυσιας. ἐν αὐῇ Ν]Ι, Χ, τῷ, τς, τ6, 

18, 19», 25» 30) 53, 54» 45» 66, ς7, 8, τ9, 64, 73, 74. 78, 84, 8ς, 
τού, τοϑ, 128, 1109) 131) 134. ΑΙά, ΑἸεχ. (ας. Νὶς,. ϑ[αν. μογι - 

για αἰίατε ἡ: Ἀταθ. 3. κα τὸ ϑυσιας. ἐν αὖτ. ΑΤΡ. 1.2. ΡΙοὸ 
μος ςοπιπιδῖς ἰδεῖ ππς (οπιρί. 4. Καὶ ἱποιησεν αὐτῷ ἐσχάραν 
ἔργῳ διχκτιωτῷ χαλχῆν' ς. Καὶ ἐποίησι τῇ ἰσχαρα τισσάρας δαχτυ- 
λίους χαλχὰς ἱπὶ τὰ τίσσαρα χλίτη" χαὶ ὑπίϑηχεν αὐτοὺς ὑπὸ τὴν 

ἐσχάραν τῇ ϑυσιαγηρίου κάτωθεν καὶ ἣν ἡ ἰσχαρα ἴως ἡμίσους τὰ 
ϑυσιαρνρίου. 6. Καὶ ἱποίησε τὰς ἀναφορεῖς τῷ ϑυσιαςηρίῳ ἐκ ξύλων 
ἀσήπων, καὶ πιερεχαλχωσιν αὐτὰς χαλχι" καὶ εἰσήγαγε τὲς ἀναφο- 
εἰς κατὰ τὰ πλευρὰ τοῦ ϑυσιαξηξίε ἐν τῷ αἵριιν αὐτό. 7. Κοῖλον 
σανιϑωτὸν ἱποίνσιν αὐτό. Ῥτο ἢος ςοπιπιαῖςε Παθεηϊ αυοφυς ςοηῇπ)- 

:.:1 ΑτΡ. 1. 2. Ασγη). 1. δϊᾳφυς. πῃ. Ἐά. {6 ουπὶ ἢ]5 ναγδητδι. 
4. Καὶ ἐπ. αὖτ. ἰσχ. ἵργ. δικτ. χαλκ.] δίε κεῖν ἤρεος τἀγβαβετῖο ὁρῶ ε 

γα ομίαιο ατεαπι (ἢς, ηυλῇ ἰσχάραν, ποη ἐσχάρας πιοάο Ἐχρτοίβει) 
ἐπ ἰσπίανίο α (μδέω: κίγες σά ἀἰκνιίέϊα Ἄττα. κι. αἰΐφυς. Αὐτὰ. Εα. 

ς. ἐπ. τῇ ἰσχαρα) ροΐμιε ᾿ς κι΄ Ἀπτ. 1. ἔς ἤἥπε ἤχζηο Αγπγεπὶ Οὐ. 
4}. τα. Εά. χαὶ ὑπίϑ. αὖτ. ὑπὸ τὴν ἐσχ. τὸ ϑυσ. κατωϑ.] 
, ᾿ Γ, , » Ϊ 

᾿ ἘΝ 

εἰς αὐτὸ 
9 ᾽ δ .. ᾿ 

ἡμισ. αὐτῇ] τμῖσ. απ᾿ ἀντοῦυ 
΄ ν “Ὁ. “Ὁ 

ἐπίϑηχεν αὐτῷ} α αὐτῷ ς8. 

κὰν αἰ ι1. 

ς9. Ἄταῦ. .. 

ἢ ᾿Ὶ ᾿. Ι Ὁ ᾿ {ς Γὰ οὐ ᾿ ᾿ 
᾿ 41. 1}-ς ᾽ ἑϊ, :}} ι ἐν {4 “Ὁ! ἱδες,) ) ᾿ ἦ᾽ ἱ Λ ἐς 

ΘΙ (οὐκ. αἷἱ. Ἄτππῃ. Βά. δ. τω υσιας.} α ΑΙΩΌ. 1. 2. 

ὶ τι Ι τ χ π| : ἰαίασσα Ἀγιπ. 1 

ἣ γ. τῳ ἀἰρ. αὐτο] ; ἐν βαβενίε νι 

λ κι ] λ Ι 

ΧΧΝ, Ηος ςοιηπιὰ δὰ οδριτὶς χχχνῖ, 20, παῦεηϊς ς8. (ουρὶ. 

σι. Εά. ἩΗογυμη Ἐχεπιρίαδγι πη Δ΄ Δτῖ- 

᾿ Ραγπὶ εχ τερεῦϊο) ἢὶς ἀρροπειι- 

Οὐὑτος] χτῶς τό. ς3. ς8, δῖαν. Οἰϊγοσ. εἰ ἀϊε ΑΥΔΌ. 

τῊς χρίσεως] του χρίσματος ΨΕΝ ὩΣ Σά, 
- - - ἤν } “ “᾿ ᾿ --.ν - »» 

᾿ φῳ δ, ὃῦς 879 τ, ὅν 04, ἐ 2} ͵ 4: ἰ Ὑ} 

᾿ ᾿ ν Ὁ να ὦ ΝΝ “- - ᾿ ᾿““ ἡ θέν 106, ΤΣΟΒ.. 18. 148, ΣΤΟΝ ΣΣ, στ. ΑΠΟχ. 
ι᾿ . ᾿ ἦ᾽ ιἾ 

εν ῶ γιον) του οὐγίου 1. ΔΛ τὺ 

Θ, ΒΕ 
᾿ ὩΣ Λ γ᾽" ! ᾿ σ “- 4 Ι Ψ'' 

Α. τὺ ἔλέεάυ,.  ἣ κα ρΟν. εἰ “ ΤᾺ 

υ ΩΝ Λιαδῦ. 1. 2. 

Εά. 

ΧΧΝῚ. Ηας τἀ «λρ τς χχχνηὶ, σοτηπια 8, μαρεπὶ ς8. Οομδ!. 
ἈΑγαῦ. 1. 2. Ατπὶ. σ᾿ δἰΐψυς. ἄπο. Ἑά. Ἡογιυπὶ ἐχεπιρεῖυπι Ν᾽ αῇ- 

Δηϊο5 ᾿1πὰ ΟΠ 115 το 4ιογιπὶ ἢἰς Ἀρροηδηῖαῦ. Οὗγος] κτως τό, 
ς3. 8[αν. Οἶτορ. καὶ Οοπρρὶ. τὸν χαλκ.} τὸν χρυωσουν ξζ2, ς4. 
ας. Νίς. α τὸν 11. δ[αν. «γῶν Οδοῦσ. ρυαπιῖς εἰ δῖαν. Οἴτορ. 

χαλχῆν) τὴν χαλχν . ἐκ τῶν κατύπΊρ.] ἐχ των κατοπίων Χ. σα 

“ρειμΐανι Αταῦ. 1. εοπίονιρίαλίοπε; (ἢ ς) δῖδν. Οἷἶγοζ. δἰ ργασπιτυηῖ 

Ατγπιοηὶ Οοάά. αἰϊψυ!. Ατπι. Ἐάὰ. τῶν γπεαυσαν ταν ξευασὼν 
15) 75. 108. τῶν γηγευτων 1ο6. τῶν γβευσων ξ6. 7, υναπιί νη 
Αταῦ. 3. »επνδονμσε σαππὶ αὐτὶς. ρῥγαπιυης Ατισ. 1. αἰδίφιιθ. Ασῃι. 
ἙάΔ4. αἱ ἱνής.} καὶ ἐνης. 71. α αἱ ξ9. ἔογησι φμὶ (ῇς, ᾿ἰσεῖ πιᾶτρο 
δποίεϊ, “΄ πυ τι ΠΊ ἐλγυπὶ αὐὲ νεπὶεϊαιϊ υἱ φγεοω Κσεετοη") ΑΤΔΌ. 2. 

τὰς ϑύρ.} της ϑυρας ς8. ροτίαπε ΑἸαΌ. 3. Αττη. 1. αἰϊΐψυς. Ασπι. 

Ἑὼ. ἐν ἢ ἡμ. ἐπ. αὐτ.}., ς8. Οοηριὶ. ἐν ἢ ἡμ.} ἐν ἡμερὰ ἡ 
ςς. Οδοῦσ. ἐν ἥ ἡμ. ἦ 1ὲρ(, ἔπηξεν] ἐπηξὰν 19, τοϑ. Τορι. 
αὐτήν] ῥαδεγηαομίμνι ΑΥαῦ. 1. 2. 

ΧΧΨΝ]. Ἠκς 84 οςδριτῖς χὶ, σΟΠΊΠΙΔΙΣ 25, 28, 29) τείεπιπε Ὗ', 
ς8. (οπιρί. Αταρ. τ. 2. ἅσπι. 1. αἴὔᾳφυςε. Ατπι. Εά. δίαν. Μοΐῃ. 
Ἐδοῖς ἰάεπ) ἤης ἀυδίο, [εὰ ἱπ ας μασῖς πιυτϊυ5 εἴ, 72. Ηοτυπι ἐχ- 
επτρίαγιυπὶ ψαγίδηῖεβ αὖ Ἐα. αι. υὑἱπᾶ συπὶ ἰϊ5 χε φυογαπι, ἢἰς ἀρρο- 

πεπῖυγ. τὸν υτῆρα͵ αὐτὸν λατηρα 74) 76, 84) τού, 134. -ἢ τὸν 
χάλχουν 53. (ὦ καὶ ( εἴ ποπάυτη φυοά δηῖς ἰἴπεᾶς τοῖξα 5 ςοῃ)- 
πηγαῖς ατετςογιπὶ νει σία ̓ ς 1 ἀρρϑγεαπὶ) ἀνὰ μέσον τῆς σχηνῆς 
τὰ μαρτυρίου, κᾶν ἀνὰ μέσον του ϑυσιαςηριου" καὶ ἐδωκεν ἔχεν ὑδωρῪ, 
Αταῦ. 1. 2. “Ἔ ελάεπι, πιῇ αυοὰ ἐπέθηκεν ἐν αὐτῷ ὑδ. δεῖ, 
Οοπιρί. - ελάσπι, πἰ ᾳυσά εἐχρτίπιαι καὶ ἀνὰ μέσον τῆς ἱερατείας, 
εἴ ἔδωκεν ἐπ᾿ αὐτὸ ὕϑωρ, δῖαν. Μοίᾳ. ΤῺ ἈΚ εδάεπι, πὶ φιοά 
εχρηπιαξ ἐπέϑυκιν ἐν αὐτῷ ὕδωρ, πη. 1. -ξ ελάεπι ἥπςε ὥρπο Ατ- 
τιθηὶ (οάά. 411}. Αταν. Ἑά. γιπωνται) νιπΊοναι ς8, )ς, τοῦ. 
ἐξ αὐτοῦ 1] αὐ ἰδο ϑίαν. Μίωνσῃς) Μωσης Ν, ς8. Μωσῆς 

τε Ογτ. ΑἹ. ἱ, ρατῖς ῥγίπια, 313. οἱ υἱο!} α οἱ ς8. αὐτοῦ] 
αὐτὼν τς, 735, τού, 118. χεῖρ. αὐτῶν) κα αὐτῶν ΝἼ], Χ, 14, 

τό, 18, 2ς, 30, 32, 54) ς6, ςγ7, ζ9, 6.4, 73) 77» 78, 83, τού, 128, 
130, 131. ΑΙεχ. 1|ρ΄. (αι. Νίς, τοῦ. Απῃ. 1. αἰΐφυς. Απ. 
Ἑὰ. παὐδας) -Ἐ αὐτῶν Ν]], Χ, τῇ, τς») 16, 18,2) 30, 32, ς3, 

54, τ, ς7, (9, 64, 73. 74. 78» 76», 77ν 78, 84) τού, 118, 128, 
130, 131) 134. ΑἸεχ. Εἰρί. (δι. Νῖς. Αχαῦ. 1. 2.3. Οορῖ. Οεοσς. 

Αγηι. 1. δἰΐφις Απτὶ. Εά. εἰσπορευομ. αὐτ.} εἰσπροπορενομε- 
νοι (ἢς) ς3. επε ἱγεμ Ἄπῃ. τ. αἰΐχυς. Απτ. Ἑά. αὐτῶν χ"--- 
τορὸς τὸ] , νήπιυπι εἴ χια Ηἰ5 ἰηϊοτίαςεηϊ ς 3. ἣ ὅταν] ἢ ὅτ᾽ ὧν 

ῬΥ. οσπορευων]αι] τροπτορευωντοι 130. ΟΟμπρὶ. δίαν. Μοίᾳ. 
ᾳ 
ὅ, 

μυριψα) “ιατεοίεπς, ἈΠῸ. 1. αἰμᾳυς. Αὐτπ. 

ΓῚΡΙ. ωᾷ 
4 ΕῚ " 

Ἀτπ). τ. τὸροσπορευονται 
"» ᾿ 

ρος Το] ε 

: ν 325) 8, γς, τοῦ. τύρευοντε (ἢς) ς3. 

ἰς τὸ Ονγτ. ΑἹ. ]. ς. λειτουργεῖν} Ῥγαπηϊτς πὰ Ὗ,. 

να ζ8. ΑγλΡ. 3. ργωπηῖς ᾿ς (Π0) Αγ. 1.ἥ ἐγίπΊοντο Ϊ ρυαρυγίετῖς 

εἰ Ἄττῃ. 1 ἐξ αὐτῷ 2] αὐ ἡ] ἰο 8ιν. Οἰἴἶτορσ. καϑαπερ] χαθα 

1, 118, 129. (ὠοπ)ρὶ. Κύριος] ὁ Κύρ. Ογτ. ΑΙ.1, ο. δὲεω: οὐτη 

ἀΠτςἷο ΑΥ̓ΤΊ ΕΠ (ὑοάά, δἰϊαυ!. Ατπὶ. Εα. Μωνση) Μωσηΐ, 8. 

Αταῦ. τ.2. Μωνσει 18. (ὐοιηρὶ. 

Ι,͵ Ηακ-, εὐπὶ 44. υἱφὺυς αἀ ἥπεπι σοιητηδεῖς 9, ὦ Παρ τἶἰ5 ΧΧΧΥ 

ΓΟΠΊΠΊΔΙΑ 44. 2ζ,) 206, 27, 28, 29, 30, 319 32, τείεγῃηϊ Ν᾽, ς8, γὼ. 

(οπιρὶ. ΑΥδὉ. 1. 2. Ἠοτυμπ Ἐχειηρίλ- 

τστη δ αυϊδηῖεβ αὉ Ἐπ, 3ϊ. ὑπ οπὶ 15 τεϊϊααοσιη πἰσ ἀρροπέπίυγ 

Παν). 
᾿ 
λ 41 

Αγσπη. 1, αἰϊΐαυθ Αγ. Εα, 

της ἐπε ΟΡ, εἰ οης ΔΓΑῸ, 1. 2.3. ὑφ σε ἐπ ϑίαν. 

΄᾽᾿ 

.42)Ὁ 74 νων Οκν 

οοἾ’ 

Ἂν 

-..-. 



ΒΕ Ἀ] 

-- 

χρυσία τῷ τῆς ἀπαρχῆς ἐγγξα χαὶ εἰχοσι τἀλάντα, χαὶ ἑχ]αχόσιοι εἴχοσι σίχλοι χατα τὸν σίχλον 

τὸν ἅγιον. 

ἜΟ ἀοτττῷ ΝΌΟΝ ΄ Ἀν. 

σιχλᾶ, χατὰ τὸν σιχλοὸν τὸν αγίον. 

ἐπάγω εἰς τὰς ἐξήχοντα μυριάδας, χαὶ τ ΙσΧΙλιοι ππενταχόσιοι χαὶ “«πσεντήχοντα. 

τὰ ἑχατὸν τάλαντα τϑ ἀργυρίδ εἰς τὴν χώνευσιν τῶν ἐχατὸν χεφαλίδων τῆς σχηνῆς, χαὶ εἰς τὰς 

χεφαλίδας τὰ χαταπετάσματος, Ἕχατον χεφὰαλίδες εἰς τὰ ἑχατὸν τάλαγ]α, τάλαντον τῇ χεφα- ς. 

λίδι. 

ςύλοις χαὶ χατεχρύσωσε τὰς χεφαλίδας αὐτῶν, χαὶ χατεχόσμησεν αὐτές. 

ἀφαιρέματος ἐδδομήχοντα τάλαντα, καὶ χίλιοι πενταχύσιοι σίχλοι. 

Ο Δ. Ο Σ. 

Καὶ ἀργυρίου ἀφαίρεμα ππαρὰ τῶν ἐπεσχεμμένων ἀνδρῶν τῆς συναγωγῆς ἑχατὸν 4, 

τάλαντα, χαὶ χίλιοι ἑπ]αχόσιοι ἑδδομηχονταπέντε σίχλοι’ δραχμὴ μία τῇ χεφαλῇ τὸ ἥμισυ τοῦ 

Πᾶς ὁ παραπορευόμενος τὴν ἐπίσχεψιν ἀπὸ εἰχοσαετᾶς χαὶ 3: 

Καὶ τοὺς χιλίους ἐπ͵αχοσίους ἑδδομηχονταπέντε σίχλες ἐποίησεν εἰς τὰς ἀγκύλας τοῖς 6. 

ΚΕΦ. ΧΧΧΙΣ. 

Καὶ ἐγενήϑη 4. 

Καὶ ὁ χαλχὸς τϑ 7. 

Καὶ ἐποίησαν ἐξ αὐτὰ τὰς 8. 
βάσεις τῆς ϑύρας τῆς σχηνγῆς τϑ μαρτυρίου, Καὶ τᾶς βάσεις) τῆς ἀὐλῆς χύχλῳ, χαὶ τὰς βά- ο. 

“. 4 4 δ 

πὰσ. τὴν ἔργασ.}] α τὴν ς8, 
οριμία ορέγα Αταῦ. 3. τῶν 

κατειρη.] κατειργασϑὼ (Πτ) γ2. 

24. Ὁ στῆς ἀπαρχῆς ΑἸἰά. δίαν. 

4γ.} αὐτῶν. εἰς τα ἀγιὰ 14. ἐγένετο] εἰ Μαέϊκπι οὶ Ατιῃ. τ. Α]1- 
ᾳυς. ΑΥΊ. Εά. φιοά ,αδίμηι οὐ Αταῦ. 3. χρυσίου] εκ χρυσ. 
Σιβ8, ΑΙοχ. ἐπ ιεηίιγαπι αηγὶ Αὐτὴ. 1. ΔΠ4π6. Αση. Ἑά. τοῦ 

τς} τᾷ ι4) τό, 18, 2:, 32) 57) 73» 77, 78, 131. Οδῖ. Νὶς, δῖαν. 

α τῆς 120. τῆς ἀπ.} εχ τίμιε Αταῦ. 3. τάλαντα) ἰα- 

7επίογιμῃ ϑἷδν. ἐπ]ακόσιοι] αὶ )1. επ]ακοσια τό. Ῥγαυλιτηξ 

τριχχοντὰ χαὶ Ψ'. Ασδθ. 1ἱ. 2. εἴκοσι 2] ΑὟ,, 53. καὶ τριᾶ- 

χουα Χ, 14, τ6, 18, 10, 2, 20, 30, 52, ς 4» 57) 58) 50, 64, 72) 73» 74» 
γζ, 76, 779 ,8, 8.. 8ς. 1οϑ, 118,120) 130, 1319) 134. (οτῃρὶ. ΑἸεχ. 

1ρί. Οαι. Νῖς, Ασδὺ. 1. 2. 3. δῖαν. Αγη). 1. αἰϊΐψιθ Απτὸ. Ἑά. 
τριακοῦα 11, τοό. καὶ τριακοσιὰ (Πς) 71. εἰ ἀεεεπι Οεοτς. 
σίκλοι) Αείογωσι δῖαν, 

11. ἀφαίρεμα] ργατηῖτῦς “ὦ ΚΟ. 
Ἄχ. Σ. αἰΐψυς. Απτῇ. Ἑὰ. χαὶ αφαιρεμα γ2. (οπνρὶ. ἀφαίρ. 

τ. τ. ἐπεσχ.}) α ς8. παρὰ τῶν] τταϑϊων το. σαντων τῶν 19. 
ἀνδρὼν] ΡγδΣτα ταῖς - Υ. δορμίονειπι δῖαν. Οὗτος. ἑκατὸν] νεῖ- 
ἴυηῖ, αυδῇ ἑκατὸν ἐφ᾽ ἡμέρᾳ ἴὰχ Οἴγαῖοο βιετῖς, Αὐπὶ. σ. δἰ ἴφυς. Αγτη. 

Ἑά. Πος εὐπὶ 44. ἴῃ οοιππΊδῖε Ὁποἷς. ἱποϊμαϊς ἈΠΗ: Ἑά. καὶ 
«χίλιοι) - χίλιοι ἐξ καὶ Αγ. 1. Αἰ ἸἸ 406, Αγ. Εά. χίλ. 

ἐπῆακ. ἑδδομηκοναπ.} πέντε καὶ εξδομηχοντα χαὶ χιλ. καὶ ἐπίακ. Ν 
ἑπ]ακέσ.) α 72. φγαυιτυηὶ καὶ Χ, 18, 19.) 2 5, 30, 54) ς7, 58, ᾿ 
74) 7. 77» 785, 8ζ) τοϑ, 130, 131) 134. ΑἸεχ. 106. (αἷ, Νις. Αταῦ. 

τι. 2. δἷαν. ἑδδομηκονταπέντε} ρτατηϊπυπς καὶ Χ, 14, τό, 18, 

30, 44) 479 64) 73, 74, 75» 77» 78» 85. 108, 128, 130, 131; 134. 
ΑΙεχ. 1ἱρῖ, (δι. Νίς. Αὔὰρ. 1. 2. διαν. Οἴἶτγορ. σδοσσ.0 χαὶι εὃ- 
δομηκοντα καὶ πενῖε 2ξ, ς8, το. Ατη, 1. δἰ ἴχυε Αγπι. Εα. σί- 

χλοι} - (ΩὉ κὰκ ἐν τω σικλω τω ἁἀγίιω Ψ. -Ἐ ολάεπι 72. Ασγαδ. 1. 2. 
Ἔ μμαξι Αταῦ. 3. Ῥταπυϊιταηι ἑμαύα ἐδίωαπι (απδίμανίϊ ΑἸτηεπὶ Οοάά, 
ΔἸἸχυΐ. Αγ. ΕΔ. ργαγμῖτς "Κ (ας) Αζη. σ. νΜβείονενι δῖαν. σ'- 

κλοι---σίκλῃ ἴῃ σοηλ. 3] α αἰτεγυῖ. εἴ 408: 115 Ἰητεγάσοιῖ (ορί. τῇ 

κεφαλῇ τὸ ἥμισ.} τῆς κεφαλὴῆς τὸ ἡμισυ 73. τὴ χιφαλὴ τοῦ ἡμίσου 

αφαιρεμαᾶτα σι, 129. ΑἸαά, 

((ς) ς9. τῇ κιφαλῇ καὶ τὸ ἥμισυ ΑΙεχ. ονμπὶ εαρὶὶ αἰϊπείάΐαι 
Ἀχγαῦ. 3. τὸν ἄγ. λ 39. (απὥεκαγιὶ ΑπῺεηὶ Οοάά. Αἰϊφυϊ. Αἰτῃ. 

Εά. 

111. Πας] εἰ ἀρ δίαν. Ο Σ σαραπ.] ὁ ποόρευομ. ζ4. νεῖ- 

ζυηΐ, φυλῇ ὃς παρεπορεύετο ἱπ Οταοο ἐιεις, Αππῃ. 1. δ᾽ ἴσυς. Ατστ. 
ἘΔ. τὴν ἐπίσκ.} εἰς τὴν ἐπισχ. 19, 72) 1το8. ΟΟΠΊρΙ. δίαν. Οεογρ. 
εἰς τὰς ἱξηκ. μυριαδ.] εἰς τας εἐπῖα μυριαδ. γ2.. (ορι. κεχέηρεπῖος 
»ιγγίαάας Αττηεπὶ Ο(οάά. αἱἰϊαυὶ. Αγπὶ. Εά.. ἔς, {τὰ »ννϊα΄α: ἔργὰ 
᾿ἰποδηη ῥτὶ πιὰ ΠΔΠῚ,, Απῃ. Σ. καὶ τρισχ.] αὶ οὔτ 44. τς. κα καὶ 
ΑΙΔ4. τρισχίλ. τεντακ.} τρισχιλίους τρεϊακοσιους 32, ς2, τοῦ. 
ΑΙᾺ. δῖαν. τρισχίιλιες καὶ πενταχοσιες Ψ, Ν]], Χ, 14, τό, 18, 10» 

244) 30, (2, {3,.54, 6, ςγ,), 48, ς9, 64) 73, 74» 75ν 76), 77» 78» 82, 
. 84. 8ςν τοϑ, 118, 128, 130, 131) 134. (ὈΠΩΡΙ. ΑΙεχ. 11ρί. ΝΝ 

Νιῖς. Αγδῇ. 1:, 2. τρισχιλίους τλπίιΠ} 72. καὶ πεντήκ.) α 72. 
α καὶ Οομρ!. Αἰά, 

ΙΝ. ἰγενηθὴ)} ἐγένετο ᾽ ́. 
ΤΟΥΣ οἷαν. Οεοτζξς. 

ἧς Πλᾶῦρο 58. ταλαντα] “αἶρη- 
χώνευσιν] εοηρίομομωπ δῖαν. Οἰἶγοσ. εχ- 

τῶν ἑκατὸν κεφαλιδ.} α ἑκατὸν 1], Χ, 14, 

160, 18, 107) 25») 52.) 53). 54) 57) 58, 64, 73; 745 74» 70, 78, 82, 84, 
8ς.) τοῦ, τοϑ, 118, 130) 131.) 134. (ὑοπιρὶ. ΑΙά, ΑΙἸεχ. 1ρή, (δὶ, 

Νῖὶς, Οορῖ,, Αταῦ. 3. τῆς χεφαλιδος τΔηίιπ ς0. εἰς 2] κα 19, 

τοϑ. δῖαν. Οἴἶζοσ. τὰς χεφ.}] ἐκατον τας χεφ. 11. 

ν. Ἑκατ.-- τάλαντα] εοπέμη ἑαίρηα σα φρρίμπι ταρίἐμῖα ΑΥ̓ΤῚ. 1. 

ΡυΓοΪ ποίησιν (ορῖ. 

Ἑα. 

δισχίλιοι τετρᾶκ. 19. 

τοὺ μαρτυρίου] Ἔ δ Χὶ χαι τὸ ϑυσιαςήριον τὸ χαλχοὺν: χαὶ τὸ. ,Ὁ 

σιαφήριου ἡ. ξλεῖα ἤῃς ὥσῃο Αι. 1. 4. 

εεμέμα ἡαίεμία. «Πα ἐεηέμηι εαρὶμὶς Αὐταθηὶ Οοάὰ, αἷἱ. Ασπὶ. ΕἘά, 
εὐπέμδι σαριμέογιη, σοπμ ἐαίοπεογιωα (ας) ϑίαν. Οἴτορ. τὰ ἔχα- 

τὸν] α τῶ 72, γ)ς. δῖαν. Μοίᾳ. τάλαντον τῇ κεῷ.} α τάλαντον 
(Πς) ς3. τάλαντον ἕν τὴ κεῷ. 50. Αἰεχ. ΑΤι.. 1. δἰϊΐφις. Απη. 

ΨΙ. χιλίους) κα χιλ. ἐπ]άκ. ἐδδομηκοῦαπ.} τεντε καὶ 
εδδομηκ. και ἐπίακοσ. Ν. Αγαῦ. σ. 2. ἑπίακοσ. καὶ ἐπακοσ. 

ς8, γς. Αἰοχ. Ατπι. τσ. δἰΐἴχυς. Ασα. Ἐῤ, ἑδδομηκουαπ.} κε 
εξδ. )ς. ΑἸεχκ. δῖαν. Οἴἶγος. καὶ εδδομηκοντα καὶ πέντε ςΒ. Ατηι. 1. 
4] 4ιο. Ατπι. Εά. ἐποίησεν] ἐποιησαν 11, 111, ΨΙ], Χ, τς, 18, 
ς 5) 715) 74. 75γ84) 85.) τού, 118, 128, 130, 134. Οορι. ϑἷλν. Οἴἶτορ. 
ἤς ἴῃ τόχῖυ, [εἀ4 τηᾶγρο ἐν, [᾿ρῆ, ἐποίησεν ἴῃ οἰαγδές. τηΐποσε Αἰδχ, 

α τῇ. 3. τὰς ἀγκυλ.} εαρίίϊα Αττ. 1. αἴϊᾳφας, Ασαι. Εδ, 
ἠανπας Αταῦ. 3. τοῖς ςὐλ.} τῶν συλων ὟἾΙ, Χ, 18, 30, ς3, τό, 
ζ9,) 64, γ4, γό, 84, τοῦ, τ18, 128, 134. Ο(οπρὶ. ΑἸά. ΑΙόχ. 1Εἰρῦ, 

Οορῖ. ΑΥδρ. 3. Αὐτη. 1. δφις πη. Ἑά. ἔς πίλγρο 8:-. ἔς 
ἴῃ ἴοχῖυ, [δὰ τηᾶγρο τοῖς ξυλοις ΡΙΓηΔ Πλδηυ, 1320. Χαὶ χατεέχρ. 

οὐπὶ 144.] αὶ καὶ τοό. εἰ Ἰαπιέπας εαρίδεπι ἐἰλογερνε αωγεξογεηρ οἰ οΥν ας 

ἐμ φογμ ΑΥΔΌ. 3. κατεχρύσωσε] ἐχρυσωσὲν τοΒ. κατεχρυ- 
σωσαν 18, τς, 118. Οορί. αὐτῶν] αὶ Αταδ. 3. κατεχόσμη- 
σεν] κατεχοσμησαν ςς. Οορῖ. δἷαν. Οἴτορ. αὐτούς} αὐτὰς γ1, 

75" 
Υ]1. τὸ ἀφαιρ.] ο τοῦ ἀφαιρ. 53. ἷπ πυπ|. ΡΙΟΓΑΙΣ ἐχργίπηυσηξ 

Ἀπῃ. 1. αἰϊΐᾳυε. Απῃ. Εά. ἐξϑομήκ.) καὶ ἑδδομήκ. (αι. Νῖς. 
εἰ φωϊηφμα μία (ἢ ο) Οεοῦς. ργαηλϊττιηϊ τετρακόσια ΨΙΙ, Χ, 14, τό, 

18, 2ς) 29) 32) 52) 847 57) 595) 64, 73. 74» 76, 77, 82, 84) ὃς, τού, 
118, 128, 130, 131), 134. ΑΙεχ. (αἴ. Νῖς. ρ΄. Αγ. 3. Οεοῖρ. 

ΡῬτγαταϊ της τριακοσια 30, 53) 6. (οηρί. ἴἴϊς πιᾶγρο 8ς. ἢἤς πιᾶγρο 
Ρυπιᾶ πιᾶπιι 130. τάλαντα) ἑαϊεκίογμπι ϑῖαν. Οἴτορ. χ(- 
λιοι τεντακ. } αὶ χίλιοι ᾿ς. χίλιοι κᾶὶ πεντακ. 129. δισχίλιοι καὶ 
τπεντακ. 75. δισχίλιοι πεντῶχ. 32) 53) ςό, γ1. ᾿δισχίιλιοι καὶ τες 

τραχοσιοι Ν, Ψ]], Χ, 18,25), 29, 30, 57, 48, ζ9, 64, 74, 76, γ8, 84, 

ὃς, 1ού, 118, 128, 130, 134. (ὐοπιρὶ. ΑἸεχ. Πὶρί. Αγδϑ. :. 2. 3. 

δῖαν. Αγπὶ, 1. δ ἴψιε Ασπὶ, ἘΔ. δισχιλιοι τετρακοσιοι 14, τό, ξ2, 
ς4) 722) 73» 779 82) 1οϑ, 131. Αἰά. (λι. Νὶς. Οορῖ. Οὐεόγς. και 

σίκλοι) Μείογωνε ϑῖδν. 

ἐποίησαν] ἐποιήσεν 11, 16, 2 ς, 35, 52, ς7, 73» 75) 78, 82, 
110, 111. (Δἴ, Νὶς. Θεοῖς. ἐξ αὐτῷἢ}Ξ αὐ 1110 8ϊλν. Οἴτος. 
ἐπε Αὐτὰ. 1. αἰΐφις. Αττῃ. Ἐά, τὰς βασ.------τὰς βάς. 4" ἴῃ 

σοι. 9] αἰτεῖ. εἰ 4υ88 [18 ἱητοιδοοπῖ, Ὀἷς ορία τό. ᾿ τὰς βασ.} 

ἴῃ πυπι. ἤηρ. Αἴτῃ. 1. δας. Αὐπι. Εά. βάσεις τὴς] κρισ' εἰς 

τας (ῆς, ιιαῇ ἴῃ Δγοεῖγρο χρίσεις εἰς τὰς ἔμετ[) 10, 1οϑ. τῆς 

ϑύρας]} τας ϑυρας τοῦ. κα 14) τό, 25, 52, 54» 57» 73» 77» 785 85, 

130, 131. ὉΠΟῚ5. πο άϊ, Τιρρἰεῖαπι ἴςὶ]. δ Ἑαϊῖοσγο, (δὶ. Νὶς. 

ΝΠ. 

παραϑέμα τὸ χαλχοὺν τοὺ ϑυσιαςηριου, καὶ σαντα τὰ σκενὴ τα 3υ- γι ἐμὸν} 

Ἔ ολάετη, τ .2 5, “ὦ 

φιοά, α Τὸ χαλκουν᾽ 1" 58, 72. ἜἝ καὶ τὸ ϑυσιάρήριον τὸ χαλχοῦν, 
σὺν τῇ ἰσχάρᾳ αὐτῷ, καὶ πάντα τὰ σκεύη τῇ ρα (οιηρὶ. 
Ἔ Ὁ Καὶ εὐ μἀνβαϊεγ Ν72 «ΟΥ̓», εἰ ζοσα ἐλνβα εν ἀγέμεν εἰ ὁπ 

ναία ἐὐγβαβενϊὲ Δῆυ. τ. Στλες ας ΕΗ »ϑῶ (οάά. «αἰ, 

Ἀπ. Ἑά. 

1Χ, τῆς αὐλῆς 1] τῆς σχηνης ΨΙΠ1, 14. 3.) 0, 1οϑ, τ18, 158. 

ΑἸεχ. δῖαν. Οὐἴονρ. τῆς συλης 11. (σεοζῖρ. τῆς αὐλῆς τ Ξ τ τῆς 

ὑλῆς} κα ῥγίπια εἰ 4ι25 ἢὶβ ἱπιεηδοθηϊ 72. τῆς αὐλ. τῷ τῆς 
᾿ - "“᾿ ᾽ "»“ Ὁ Ἢ 

αὐλ. 2} α αἰϊτεγιίγα εἰ αιια 5 ἰηϊοηασοης Ψ. κ τῆς αὐλὴης 2. 72 



ΚΕΦ. ΧΧΧΊΧ, Ξ 

"ς Φ φῶ “6 ἴω ΓΟ] 7 

τι. χαὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα τῆς σχηνῆς τῇ μαρτυρίου. 

12. 

13. 

ς δ 

. ἔλαιον τῷ φωτῦς. 

Φ 
»κ« 
ϑ4 
βκαῦ Ε, Ο Δ Ο Σ. 

σειρἧτῆς “πὐλης᾽ τῆς αὐλῆς, χαὶ τὰς πασσάλους τῆς σχηνῆς, χαὶ τὸς πτασσάλους τῆς αὐλῆς 

το. χύχλῳ, Καὶ τὸ παράϑεμα τὸ χαλχδν τὰ ϑυσιαςηρίου, χαὶ “πάντα τὰ σχεύη τῇ ϑυσιαςηρίου, 
Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, χαϑὰ συνέ- 

ταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ, ὅτως ἐποίησαν. Τὸ δὲ λοιπὸν χῤυσίον τᾶ ἀφαιρέματος ἐποίησαν σχεύη 
2 Ν »“ο. 5 2, “͵ΠΛΔΛΧΨ Ν 

εἰς τὸ λειτουργεῖν ἐν αὑτοῖς ἐγᾶντι Κυρίᾶ. Καὶ τὴν χαταλειφϑεῖσαν ὑάχιγϑον, χαὶ πορφύραν, 
᾿, Ὁ ’ 9 7 Ν, ἃ, 2 δ Ψ ϑι8 3 9 ρϑ 3 ων ε ’ 

χαὶ τὸ κόχχινον ἐποίησαν ςολᾶς λειτουργιχᾶς ᾿Ααρῶν, ὥςε λειτεργεῖν ἐν αὐταῖς ἐν τῷ ἁγίῳ. 

Καὶ ἤνεγχαν τὰς ςολᾶς πρὸς Μωυσῆν, χαὶ τὴν σχηγὴν, χαὶ τὰ σχεύη αὐτῆς, τὰς βάσεις χαὶ τὰς 
,, 3 ν»ο ", .Ν ’ Ν, δ ᾿, ρο ’ "ς "ς ἰφιν 9 Ὁ Ἁς 

μοχλὲς αὐτῆς, καὶ τὸς ςύλους" Καὶ τὴν χιξωτὸν τῆς διαϑήκης, χαὶ τὸς διωςηρας αὐτῆς" χαὶ 
Ν ξ΄ Ὰ 4 ᾿ν 4 39 φὍ00 

. τὸ ϑυσιαςήριον, χαὶ πιᾶντα τὰ σχεύη αὐτδ. Καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως, χαὶ τὸ ϑυμίαμα τῆς 
΄ ", ἃ, Ί͵ Ἅ ᾿, ς ἯἍ ΄ 9 νο ’ . ΦΦ ξ΄ ,, ἃ. 

συνϑέσεως, χαὶ τὴν λυχγνίιᾶν ΤῊν καϑαρᾶν, Καὶ τῆς λύυχγους αὐτῆς, λυχνῶἕς τῆς χαυσεωᾷ, χαϊ τὸ 

καὶ τοὺς σασσ. τ" -ικαὶ τὰς τσσ. 27 α αἰτεγυίτα εἰ φὰς ἰἰε ἰηϊοτ)α- 
“εξ 19) 72) 108. Ατπι. 1. καὶ τὰς πασσ. τῆς σκ.} δὰ χαὶ πανῖας 
τοὺς ψασσ. τῆς σχ. ἡ. ὥς ἔπε ἔξφπο ς8, γ2. Αταῦ. τ. 2. Ατπὶ. 1. 

αἰἰΐᾳυε. Απῃ. ΕΑ. τῆς σχηνῆς-----τῆς αὐλῆς 3.] α ροῆτεπ εἴ 
ἤυα ἰὶς Ἰηϊοτδοξηῖ 30. τοὺς πασσ. 23] τού. 'αὰ σαντας τοὺς 
'αῦσσ. Ν. ἄς ἤῃς ἤγπο ς8. ΑἸὉ. 1. 2. κύκλῳ 2΄ --τὰῷ ϑυσι- 
ἀτηρίσυ ἴπι ΟοΠΊ. 10] α ροΐπειτι εἴ αυις ᾿ὶς μνϑετήδοεης (μδδυΐϊς Οὐάςοχ 
ας δεῖγρυϑ, υἱ εἰ 411}, χυχλὼ τοῦ ϑυσιχφηριου ἰῃ Τςοτπ. 10) ξ9. κύ- 

χλῳ 2} Ἔ ὦ ῥνπιαιὰ ἐπ ἐγαείανδο, εἰ ἐπ βαγρατα, οἰ ἐκ ἐϑοζίπο μϑίο 

Ἄχ. τ. δισυθ. -Ἐ ἐλάσπι, ἰεὰ υηςὶ5 ἱποϊυίΣ, Αττη. Ἐά. 

Χ. οιυπι σοπΊπΔ α Πὶς, πᾶπὶ ροήϊ ςοπιπια 8. αυσλπι ΔΌ ἣϊ 
πιδυά ρει Δ πι}1 (Ἰ ]οςεγαπῖ, Ν᾽, ς8, γ2. (οπιρί. Αταρ. 1:. 2. 
«Ἀττι. 1. δ χυς. πη. Ἐά. παραϑιμα) σεριϑέμα 32,,)γ1. τὸ 
χαλκοῦν] α τὸ 19, 108. «τὴν εἰτενίο Οεοτς. -ἰ  γωϊευΐσίνπε ΑτϑΌ. 3. 

τὰ ϑυσιας.) κυχλω τοῦ ϑυσιας. ΚΠ, Χ, 14, τό, 18,2 ς, 30, ς2, 53» 
4, τό, ὅς, 73» 74. 75. 76, 77, 78, 82, 84, 8:, τού, 118, 128, 130, 

1319 134. ΑΙά. ΑἸεχ. 1ἱρῇ. Οορι. διαν. ,,Χ Οδο. τοῦ υ- 
σιας. τ'-τοτοτὰ ϑύυσιας. 2} α αἰϊεγυχα εἰ αιχ" [5 ἰπιεδοςης 11, 10, 
108. 

ΧΙ. Οὐκ εοπιπιδῖὶ πως Αἰ φυλίεηυ 5 τείροπάεσηϊ, δὰ σαρς χχχίχ, 
«οἴη 32, πδῦεηῖ ς8, γ2. (οπιρί. Ατὰῦ. :. 2. Αππ. 1. δἰϊφυς. 
Απη. Ἑά. ἐποίησ. 1 --ττ- ἐποίησ. 29] λα αἰϊογυιγ. εἴ 4112 115 ἰηϊοτ)α- 
«εἰἴ ς2,) 44. ο} α Τρ χαϑὰ) κατὰ σαντα οσα ςβ, 72. 
(οὐ. Αταθ. 1. 2. εχρηπιυηϊ χαϑαπερ Απτι. 1. δϊαυς. Ατπι. 
Ἐα. ἅτως ἐπ.) αὶ 53» 72) 75. 4ε εἰ γκεεγκκε Αττὰ. 1. αἰϊϊαυς. 
«Ἀπη. ἘΔ. 

ΧΙ]. Τοίυπι σοπηπιδ οοπίϊηυο ροίϊ ςοΠπΠΠΊΔ ργασοοιίεης μλῦεηὶ ς8, 
“2. ΑΓΑΌ. 1. 2. Απτῃ. 1. αΐψυς. Αστπ. Εά., (ἃ ,ϑ δος ἰὈἱήεπι 
(πρὶ. τὸ δὲ λοιπὸν) ἊἋ εἰ γεἰΐφαανι πο. 1. ὥς ἔπε ἤξπο 
Ἀπηςοὶ (οὐά. 411}. Αττη. ἙἘά. τὰ ἀφαιρίμ. :] Ἔχρείπγμηῖ τῶν ἀφο- 
ξισμάτων Απῃ. 1. αἱψαε. Ασπτ. Ἐά. ἐν αὐτ. ἔναντι Κυρ.) ἐν 

αὐ. ἰναντιον Κυρ. 75. εαυτοις ἕν. Κυρ. (ς) 19. α ἐν αὐτοῖς ς 3. 
α οπηπία ς8. αἷν (αἱ. Νὶς. 

ΧΙΠΠ. ὔαὐυᾶ νἱάεηπίυγ ἢιῖς σοιπιδεὶ τείρομάεγε, δὰ ΤΑρ᾿ἰς χχχίχ, 
ΓΟΠΊΠΙΔ 1, τείεσιιηι ς8, γχ2. (οιηρί. Αγαῦ. 1. 2. Απῇ. 1. δ ἴφυς. 
Δπη. Ἑά. τὴν χαταλ.----- κόκκινον) α ἢξς εἴ αὐκε ἰὶς ἰηϊετ)αςεηῖ 
Απα. ᾿. δ᾽ ἴφυς. Αγαὶ. Ἐά. ἰεἀ ςλρὶ5 ἢυ}0.5 ςοπιμ Δ 9, ροῖϊ νο- 
«εἴῇ χύχλῳ (φυα Ἑά. (οπιρῖ. ου͵υς5 οτάϊπεπι ἔεγναῖ Αγπιεηυς, οἰδλυάϊι 
«3. χχχνἹ) (ιυ]υπχεγαῖ ἀϊέτις [πἴεσρτεβ δἰϊᾳια, φυῶ ὀεῦδελπι ἰογίλη 
ἢυς τείεττί. Ν]άς ἰοςαπι. τὴν καταλειφϑ. ὑακ. καὶ τορφ.] η κα- 
ταλειφϑεισα ναχινϑὸος καὶ ἢ πορφυρα τοῦ. ἔς, [ξὰ , η 27 19. τὴν 
καταληφϑεισαν ἄς. ς8, )ς. Οοπιρὶ. χόχχινονυ}) -Ἐ τὸ νενησμένον 
ς8, γ2. Ατρῦ. 1. 2. καὶ τὴν βυσσον τὴν χεχλωσμένην ς8. -Ἐ χαὶι 

τὴν βυσσον 64. - καὶ βύσσον ΑἸεχ. ἐποιησαν] “κε ΑΥπι. 1. 
αἰΐᾳφυς. Ατπι. Ἐά. λειτουργικ.} κα 71. ΑγΔΌ, τ. 2. 'Ααρὼν) 
Ἔ χαι τοῖς υἱοῖς αὐτου 7ζ. κα 8,71. Απη. 1. αἰαυς Αγπὶι. Εά, 

Ῥτγισηνπαιης ατϊσυΐυπὶ ΑΤαΡ. τ. 2. ὥὡςε] εἰς τὸ 9, 129. Οοπηρί. 

ἐν αὐταῖς] ἕν αὐτοις τό, ς2. (αῖ. Νὶς. ἐν αὐτω 30. κα ἐν 7. 

« υυπιφυς 72. ΑἸ. τ. 2. ἀγίῳ] -Ἑ καὶ ἐποιησαν τὰς ςολᾶς 
τῶν αγιων, ἄν εἰσιν Ααρων τω “ρει, καϑαπερ συνεταζε Κυριος τω Μω- 
σει 72. «Ἐ ελάσπι πῇ φυοά ἔποιησεν ἐχρτίπιληῖ, Αταῦ. 1. 2. Απῃ. 1. 
αἰἰΐχσυς. Απη. ἘΔ. - κχαϑὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῃ ΓΟ οιῃρὶ. 

ΧΙΝν. Οὐ διυὶς σοπγγρδῖὶ, εἴ [44. ρὲζ τοῖπι Βοος ολρυϊ τείροη- 
«ἰτηῖ, μαθθης ἃ σοπιπιᾶῖς Γαρίτἰ5 χχχῖχ, 33 ἱποϊυῆνε δὰ ἤμπεπι σαρξὶ, 

ς8, 5,2. (οπρὶ. Αταῦ. 1. 2. πῃ. 1. αἰϊΐᾳυς. Απῃ. Ἐά. τὰς 
ςολᾶς]} τὴν σκηνὴν (ΟΠΊΡΙ. πρὸς Μωνσ. καὶ τὴν σκ.Ἶ α Ηἷς καὶ 
τὴν σκῆν, Οοπιρί. καὶ τὴν σχ. τῦρος ΔΊ. ς8, 72. ἐπ δαδεγααοκένηε 

᾿ς ἃᾺ ’ ὡ φῸ ’ Ὰ, φ Ὰ, ΄ 3 »06 

Καὶ τὴν τράπεζαν τῆς πσροϑέσεως, χαὶ “σάντα τὰ σχεύη αὐτῆς" 
΄Η- ἃ, 4 

ζα! τὰς ΧΡ-- 

αὐ λίγη Αττὰ. τ. αἰΐΐφυς. Απη. Ἑά. καὶ τὰ σχ.} καὶ παντὰ 
τὰ σκ. ς8, ό4, γ2. (οπιρὶ. ριυεπιτυηῖϊ χαὶ τὴν σχεέχην ς8, 72. 

-Ῥιπιηεε εἰ είν» ἄστο-ετ απ {πε Ἄτον-ἀν---ρειαιτοϊ ἐς ἀρ- 

σιμδε σπι ἃγςυΐο Ασπι. 1. αἰήφυς. Ασπὶ. Ἐά. αὐτῆς 13] Ἔ πε- 
βονας αὐἴης καὶ σανιδας αὐτῆς γ4. -ἰ καὶ τὸς δακτυλίους αὐτῆς 
Οοιπρὶ. ΑἸὰὉ. 3. “Ὁ ω “ἰαπιρῖγα 4) ταδωΐα: (σανίδας) εκ’ Αττι. 1. 

αἰΐἴφυε. Αγπι. ΕἘά. -Ἑ εἰ ἐηβνινεηα 9 ΔτΑΌ. 1. 2. τὰς βασ.] 

καὶ τας βασ. 1ο, ς3, 82, τιοΒ. καὶ τὰς διαθδασ. (Άς, εγαῖ ἔοσῖς ἰπ 
το βοῖγρο καὶ τὰς δνο βασ.) )ς. “1 αὑτῆς τ18. ΑΥ̓ἸΙ, Χ, τ4, τό, 
18, ας, 33) 4. 97» ός, 73» 745 17. .8, 8... 8ς,} τού, 128, 113. τὰς 
β. καὶ τὸς μοχλ. αὖτ. καὶ τὰς ςύλ.} α αὐτῆς Ν]], 20, ς3, φῳ τό, 
γ5. 118. (τ, Νίς. καὶ τοὺς μοχλ. καὶ τοὺς ξυλ. καὶ τας βασεις 

ἀντὴῆς ξ9,) 130, 131. Αἰεχ. 11ρ΄. ὥς πὶ αυοι δά μοχλ. εἴ γυλ. (8- 
ἡνηγδηῖ αντῆς, ς8, 72. ΑἸΔΡ. 3. Ατπι. 1᾿. δίφις. Απη. Εά. χχὶ 
τὰς ςύλ. αὐτῆς, καὶ τὸς μοχλ. αὐτῆς, καὶ τὰς πασσάλους αὐτῆς, καὶ 
τὰς β. αὐτῆς (οπιρὶ. - εὐ νεδδε: εἶκ:» εἰ ραχ!λ]οι εἶνε, ο' ξοίμιπαι ΖΑ 
εἴ ῥα ει εἴμ ΑτδΌ. 1. 2. μοχλ. αὐτῆς] μοχλ. αὐΐων γ6. εύ- 
λους} ἐ καὶ τας βασεις αὐτης Ν]], Χ, 14. τό, 18, 2ς, 32) ς2, ς4, 

57» 64. 73ν 74, 77, 78, 84, ὃς, τού, 128, 134. (αῖ. ΝΊς. 
ΧΝν. Καὶ τὴν κιδ.) καὶ τὰς διφϑέρας αὐτῆς, διρματα κριων 

γρυϑροδανωμενα, καὶ τα κατακαλυμμαῖα, δέρματα νακωϑινα, καὶ τὸ 
᾿καταπιτασμα τὸ συσχιαζον τὴν κιδ. ς8. Παδεῖ ελάδτη, ἰῇ φυοά 
α ἀυτῆς, εἴ ἰεραὶ καλυμματα, γ,. νεπυηῖ, τ 'π Οτἴαςο Διοῦς 

καὶ τῆς διφθέρας ΥΝ (οαπι ἰδουηδ υἱέας)... .. καὶ τὸ ὁ καϊαπέτασρια 

τὸ ἐπιτιϑέμενον ὦ ἐπὶ τὴν χιδ. Αγ. 1.4. καὶ τὰς διφϑέρας δέρματα 

χρίων ἡρυϑροδανωμένα, καὶ τὰ κατακαλύμμαϊα, δίρματα ὑακίνϑινα, 
καὶ τὸ καταπέτασμα, καὶ τὴν κιδ. Οοπηρ!. εἰ ρεῖϊδι, εἰ εογα ἀαάοναε 
γμότίαϑα, δε εἰ εογείπαπε φνιδ ζομχ ἢ ἀτοαμε πῃ. Ι. ἔς ἢπε ἤσπο 

Απικεπὶ Οοὐά. 411}. Αγ. Ἑά. τῆς διαϑ.} τὰ μαρτυρίᾳ (οτηρί. 
"ο:ὶκονίοσνι Αὐτῃ. 1. 8}}1406. Δῃ. Εα. αὐτῆς} αὶ Απῃ. τ. αἷϊὶ- 

αυς. Απη. Εά. τὸ ϑυσιαςήρ.} τὸ ἐλαρηρίον ς8, 73. Οοπιρί. Ασγαῦ. 
1.3. Απῇ. ᾿. αἰΐφυς. Ασηι. Ἐκ. χαὶ τ΄ τὰ σκ. αὐτι) λα 48, 
72. Οοπιρὶ. Αγ. 1.2. Αγπι. 1. αἰΐίᾳυς. Απῃ. Βα. 

ΧΥῚ. Καὶ τὸ ἕλ.---τπ-συνϑέσ.} ρῥεαττυπι ἴσος ἀυλθυ5 οἰδυζυ]!ς 
(ΟΙΏΠΙΑ 18, εἴ ἀεϊπάς τεϊϊαυυπιη ἤ} 05 σοτηπηδιῖ5, εἰ ἀείς ΠΟΙ, ΠΙΔ 17, 
ἱη ςοηἴϊυ ετίς, ς8, γ2. (οπιρὶ. Ατγαῦ. 1.2. Απῃ. :. αἰΐφις. Απῃ. 

ἙἘὰά. Ἠοπιπ διϊΐεπὶ Εχοπιρίασίυπι Ν᾽ αγδηϊες ἀρροιοηΐυγ, τπΔ οἰπὶ 
ἢς τεϊϊυσζαπι, τι 5 Τοχεὺς Ψαϊίοδηὶ ραγεσυϊί, δὰ 4υδ5 ρετῆπεηξ. 
χὴν λυχν. τὴν χαϑαρ.] ἱμεεγπα (απ δ μανγὶ) Αγ. 3. σογανι ςαπάΐε- 

ἰαόνο ρατὸ ((ς) ΑΙΔΌ. 1. 2. 
ΧΥΠ]. λύχν. τ" -ολύχν. 25] α δἰϊτεγαῖγ, εἴ αι 115 ἱηξοιαοεπὶ το, 

1ιο8. λύχνες 15] μοχλοὺς 14) τό, 131. ὀ λύχνες 2] α 75. 
ρτπιϊπιης  Αἰπη. τ. αδαυς. Αππτῃ. Εὰ. λύχν. τῆ; καύσεω;] 
λ 43) 58. λυχν. τῆς καυχήσεως ((ς) ΝἾῚἼῚ. λυχν. τῆς καχωσφως 

(ἔς) ς4. καὶ τὸ ἔλ.} ῥταιπιϊτθιης καὶ σαντα τὰ σκευὴ αὐτῆς ς, 
)4. (οπιρὶ. Ασαῦ. σ. 2. Αππεηὶ (οὐά. αἰἰᾳφυϊ. πῃ. ὰ. ρμιυβητς 
ςοὐΐι ἃ κα Αἔπῃ. 1. φωτός} - καὶ τὸ ϑυσιαςηρίον τὸ 
χρυσοὺν ς8, γ2. (πρὶ. Αγ. 1.2. Ἐ Τομῇπηα (Ὁ ΝΕ Αὐπι. 1. 
“Ἐ τσοηἤπλ 8 ἄης ἤσπο Αἰτηοηὶ (οὐά. αἰϊ, Ατπτη. ἙἘά. 

ΧΥΠΠ1Π. τῆς τροϑέφ.} α ς8. Οοπιρὶ. “Ὁ φγίμεαπι ςὰπη Ασάςυϊο 
Απῃ. :. ᾶς ἤπε ἤζπο Ατπιεπὶ Οοὐά, 411. Απῃ. Ἐά. καὶ ὦ. 
τὰ σκ. αὐτι} α τοό. , σκεύη 110. κα αὐτῆς 118. και τὰ σκ. ὦ. 
αὖτ. 19. καὶ τ΄ τα αὐΐ. σκ. 11, 7ςν 1το8. καὶ τ΄. αὐτ΄ τὰ σχ᾿ ΝΙΙ, 

Χ, 14, τς) τό, 18, 2ς, 30, 44) δ) 57, 50, 64, γ8, 84, Βς, 131. 
ΑΙεκ. 1ἐρί. (δι. Νίς. - τὸς τροκειμ.} τῆς τροϑέσεως ΝἼΙ, Χ, 18, 
3, τό, ς9, ὅᾳ γύ, 84) τού, 128, 131, 134. Οοτρὶ. ΑΙεχ. 1ἱρζ, 

Αγαῦ, 1. 2. ὥς τηᾶτρο 8ς, ΆΓΡΟ Ρτίτηλ σηληὰ τῆς προθέσεως Αα- 



᾿ς κἘ ἡ ϊλμ, τὰν Ἰοεπυϊπῖπο, Ασηι. 1. αἰΐψας. Ασγηι. Ἐά. 

. σᾶντα 23] α τού. ΑΪεχ. 

βυαφ 

ΗΕ Ξ βασξὶ 

τοὺς τς προχειμένους. 
τὸ εἰς τὴν ἱερατείαν. 

τῆς σχηνῆς, χαὶ τῆς αύλης τῆς αὐλῆς. 

Ο Δ Ο Σ. 
ΚΕΦ. 

Καὶ τὰς ςολὰᾶς τῷ ἁγία, αἵ εἰσιν ᾿Ααῤῶν, χαὶ τὰς φολᾶς τῶν υἱῶν αὐὖ- 
ς δ 6 ῃ »" 2, "Ὁ Ν Ν ’΄ Ν Ν ’ ρ᾿ ΄ 

Καὶ τὰ ἱςία τῆς αὐλῆς, χαὶ τὰς ςύλες" χαὶ τὸ χαταπέτασμα τῆς υύρας 

Καὶ ππτᾶντα τὰ σκεύη τῆς σχηνῆς, χαὶ πάντα τὰ ἐργα- 
»2 9 ν»ο “- ᾿, 7 ’ ρ᾿ 9 ΄ ὩΣ ἙΖ ’ ε ὔ λεῖα αὐτῆς" χαὶ τὰς διφθέρας δέρματα χριὼν ἠρυσϑρωδαγωμένα, χαὶ τὰ χαλύμματα ὑαχίνϑινα, 
", ρ ἰφὰ Ας 9 ; ς΄ Ν, 7 ἃς ’ ν,»» ρῶ ς . ", 

χα! τῶν λοίπων τὰ εἐπιχαλυμματα' χᾶι τὰς “σασσάλους, χαὶ “σαντα τὰ εἐργαλειίὰ τὰ εἰς τὰ 

ἔργα τῆς σχηνῆς τ μαρτυρίου. 
ραὴλ πᾶσαν τὴν ἀποσχευῆν. 

Ὅσα συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῆ, ὅτως ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἴσ- 
Κ Ν Ὁ Ὡς ΄ Ν.Ψν Ν ἣν ΄ ΝΝὄ αἱ εἶδε Μωυσῆς πάντα τὰ ἔργα, χαὶ ἦσαν “πεποιηκότες αὐτὰ 

ῶι, ’᾽ ’ τ ρω φ φ, 3 ΄ . » Ν φΦ.. ἢ ΝΕ ρΦ 

ὃν τρῦπον συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῆ, ὅτως ἐποίησαν αὐτά" χαὶ εὐλόγησεν αὐτὰς Μωυσῆς. 

ΚΑῚ ἐλάλησε Κύριος πτρὸς Μωυσῆν, λέγων, Ἔν ἡμέρᾳ μιᾷ τῇ μηνὸς τοῦ πρώτου γουμηνία. ςή- β β 3 Υ 3 μ βς μ Ἵ β β μ 42 

σείς τὴν σκηνὴν τᾶ μαρτυρίου. 

τὸν τῷ χαταπετάσματι. 

Ν ΄ ν᾿ ΙΝ "“ “ Ζ . 
Καὶ “ϑήσεις τὴν χιδωτὸν τὰ μαρτυρίου, χαὶ σχεπάσεις τὴν χιξω- 3. 

ν᾿ 4 νι. ῳ Ν 97 ᾽ν “΄ 9." Ἂς 
Καὶ εἰσοίσεις τὴν τράπεζαν, χαὶ πσροϑήσεις τὴν πτρόϑεσιν αὐτῆς" χαὶ 4. 

εἰσοίσεις τὴν λυχνίαν, καὶ ἐπιϑήσεις τὸς λύχνες αὐτῆς, Καὶ ϑήσεις τὸ ϑυσιαςήριον τὸ χρυσῆν, ς- 

ἐὼν 130. τῆς προϑέσεως τὰς προχειμένες (Ὀίμα: ἰϑέξίοπος) 82. -Ἐ ε- 

γαπι Ζροπιίπο ΑΓΔῸ. 2. εχρηπιυηϊ τῷ προσώπου Ατπι. 1. αἰϊίχυς. 
ἍἌπῃ. Ἑα. 

ΧΙΧ. Τοῖυπι σοι αὶ 58. Ηδος Ποπιπ)ᾶ ροΐξ μαρτυρίε ἴῃ 215 
ςοπηπηαῖε ροπυπί 72. (ΟΡ ]. Ατδῦ. 1. 2. Αττη. :. αἰἴαιςε γα}. Εδ. 

Οὐρυϊυπὶ ψαγδηΐθθ, ὉΠ8 ΟΠ 115 το αυοσαπι, ἰἰςεῖ εχ τερεῖῖο, Πὶς 

ΤΟ Ἰολπγι5. ςολῶς τὰ ἀγίου} φολας τὰς αγιας ΝἿ]. ςολᾶς τὰς 
λειτουργικᾶς καὶ τας φςολας του ἀγιου 72. ςολῶς τὰς λειτουργικὰς 

εἰς τὸ λειτουργεῖν ἐν αὐταῖς ἐν τῷ ἀγίῳ, σολᾶς ΟΟΩΡΙ. ΑτΔΌ. τ. 2. 
“ποία: (πεν ἀοίαἰες σἡ μαίνα ἐαειεπάα τς ἐπ (αηίμανίο εἰ Λοίας (ἢ) 

Ατπη. τ. ἔς ἤμε ἤρηο Αγπηεπὶ Οοαά, 4111. Αὐπι. Εά. αἵ εἰσ. 
᾽Δαρ. καὶ τὰς ςολ.} αὶ Αταδ. 3. κ αὐ εἰσ, ᾽Ααρ. Αταδ. 1. 2. 8ςΠοϊ. 
τον χρων λέγει ὡς τρωτὸν τερεῶ αΎνοΟν ἸΏΔΥΡΟ Ὡς. Ἐπεγιηῖ ἰοτῖς 

(οὐ. ποπηυ}}ϊ, φαΐ οἰλυιίλπι, αἵ εἰσιν ᾿Ααρὼν, ποπ μαρυεγαπς. φαὶ- 
ὄμως (πέτα γαείμπε “ανοη (ἢς) δῖαν. Οἷἶτορ. εἰσιν] πσῶν τθ6. ᾿Αα- 
ων] Ἔ τοῦ πρέως 72. “αγοιὶ Λατεγἰοεξ Αὐγη. τ. αἰΐφιε. Ασππ. Ἐάὰ. 
αὐτῷ] α 7. Ααρων ΝΙΙ, 118. ἔς πιαγρὸ Χ, ϑς. εἰς τὴν ἱεραῖ.] 
καὶ ἱερᾶτ. 72. κ τὴν 14... οἰ ὩΠΪἃ Αγαῦ. 2. ὙπεδΙ οι ΑΕΓ Οεοτρ. 

Ἡαῦεῖ ος ὅς καὶ τὸ ἐπίσπαφρον τῆς ϑύρας " τῆς σκηνῆς, καὶ τὸ ϑυ- 

σιαφήριον τὸ χαλκοῦν, καὶ τὴν ἰσχώραν αὐτῷ τὴν “χαλκῆν, καὶ τὰς 
ἀναφορεῖς αὐτοῦ, καὶ ττᾶντα τὰ σκεύη αὐτοῦ, καὶ τὸν λουτῆρα καὶ τὴν 
βάσιν αὐτᾷο͵ Οὐοπηρ!. σοηῇπ)ἶα μαρεηὶ 72. Δίαθ. σ᾿. 2. Αἴπ). 1. 
Αἰἴἴφυε. Ασπι. Εά. μαρεῖ ἢἰο σομί τ} ς8, δοά ἔλοϊιηϊ ΟΠΊη65 ΟἹ] 
Ἦϊ5 ΑΔΕ Ρι5. τῆς σκηνῆς] εἰ ἰαδεγησεκίμ» ΑττΩ. 1. χαὶ 

τὴν σχ. αὐτῷ τὴν χ,] καὶ τὸ περιϑεμα το χαλκοὺν σὺν ἀντω ς8. 
και τὸ σαραϑέμὰ τὸ χαλχουν 72. εἰ ἔς, [εὐ (δ) πρυπε ἐλ, Ατδῦ. 

1.2. κ Αγῆ. 1. αἰἴΐσυες. Αππτῃ. Εά. καὶ τοὺς ἀναφ. αὖτ. καὶ τ. 
τὰ σκ. αὐτ.] α ς8. καὶ τὲς ἀναφ.} κα καὶ 72. ἄναφ. αὐτὶ] 

ναῷ. ἀντων 72. σκεύη αὐτῷ} σκ. αὐτῶν 72. καὶ τὸν λουτ.] 
α χαὶ ς8, γα. βάς. αὐτε] βασ. ἀντων 72. 

ΧΧ. Καὶ τὲς ςὐλ.] -Ἐ καὶ τας βασεις αὐτῆς Ν]Ι, Χ, 14, τό, 18, 

21. 30, 53» 545 56, 47) 59, 64. .73» 76» 78, 82, 84, ὃς, τού, 118, 
128, 130, 1319) 114. ΟὐΟμ)ρ]. Αἰεχ. ρ΄. (δι. Νίς. Ατδῦ. 3. δῖαν, 
Οεοτρ. -Ἐ αὑτῆς καὶ τὰς βασεις ἀυτῆς ς8, 72. ΑΙ. 1. 2. 3. 

χαὶ τὸ κα]α- 
πέτ.)] και τὰ καταπετασμάτα τ18. καὶ τὸ ἐπίσπαςρον (οιηρὶ. 

Ἀκαῦ. 1. 2. τῆς ϑύρ. τῆς σχ.] α 48. Οοπηρὶ. Αταῦ. 1. 2. κα τῆς 
ϑυρ. 120. καὶ τῆς] κα καὶ Οορὶ. ΑἸΡ. 1.2. κα τῆς ΑΙ. 1. 

4146. Αγ. Ἐπ. ταύλης] 2ογί, ᾿οὐά ἰαδεγπασμὶ εἰ 2ογ1ε 

Αἴαθ. :. 2. 

ΧΧῚ. Καὶ σᾶντα τ" ----τὰ ἜΤ Ὶ δος εἴ φια: 115 ἹὨΤΕΤΆΘΕΙΕ 

α ἰδ μος ἴοοο ς8, γ2. (ογρὶ. Ατδῦ. 1. 2. τῆς σκην. τ᾿ ---τῆς 

τῶν, 2] α δἰξεσυῖγα εἰ φυξ 115 ἱπτου]αςεηξ Ἀπ. σ. 8[1141|6. Ατγηι. Εἀά, 
καὶ τὰς διφδ. -ὐὶθυϑρωδ. 7 εἰ τείμηε οογίο- 

γμσι γεν εαίογρα ΑΥΔΌ. 3. καὶ τὰ καλυμμαΐα] καὶ τα καταχχλ. 

ΝΠ, χ4, τό, 45, 30) ς2, τύ, ς7,) 49, 64, 73» 74. 76, 77» 84. 85) τού, 
118, 128, 129, 130, 131) 134. ΑἸοκ. ὑακίνϑ.} δέρματα νὰκινϑ. 

ΝΠ, Χ, 14, 15) 16, 18, 105) 2ζ, 30, ζ2, ζ4, ζζ,) τό, ς7, 50) 64. 73» 

7.4.) 7570, 77) 789 84, 8, τού, 1Οϑ, 118, 1.8, 130, 141.) 134... ΑΙδχ. 

Ϊ, Ρί. (ἰδἵ. Ν 1 ο. χαὶ τ τῶν λοιπ. τα ἔπιχ. ] εἰ ογιρῖμ»ι είογμρι ΘΙΆΥ. 

; μεϊλαια ορεγομίς ἉἈταῦ. 3: καὶ τὸς α.} καί τοὺς κάλους αὐτῆς 

καὶ Τ. Ὡ. τῇ, χρίτους καυλους (ἔς) αὐτῆς χαὶ τ. τ. 72. χαὶ τὰ 

χοινὶ » αὐτῆς καὶ τ. - το ΡΪ. ἈΑΥΊΔΌ, σ, 4. ποασσαλας) Ἵ αἱ 

᾿υρρίεταπι 101]. ἂὧὸ Εάϊογε, (δῖ. Νιίς. 

τῆς ς8, 72. (οηνρί. Αταῦ. 1:. 2. τὰ εἰς « τὰ 72. κα ξο ςυπὶ 

ἴᾳᾳ. εἀ Βαθεῖ καὶ ἐπεϑηκε τὸ καταλυμμα (6) τῆς σκηνῆς ἐπ᾿ αὐτὴν 

ανωϑὲν καθὰ συνεταζε Κυριος τω Μωση, 58. τὰ ἔργα) κα τὰ ζ9. 
ΑἸεκχ. τοὺ μαρτυρίου) τῆς σχεπὴς τοῦ μαῤβτυριου 72. εἰ νεἶωγι 

“οίνιοι ΑτδῸ. 1.2. αθεῖ Ζοθέπιοπιὶς τὰ σὰπὶ δΧΚ ροῆῖο δηῖϊς υἱτὶ- 
ΤΩΆΓῚ νοςὶβ {γ]]ΔΌατη, Αττη. 1. -Ἐ ἢἰς αἰϊυά ςοπηπια, φυοά τείροπάεϊ 
ποπηπηδῖὶ 19 Ναίίςδπο, εἴ οὐπὶ 1] 14πὶ Διϊξ ςοἰ δίῃ, γ2. Οοτωρὶ. 

ΑΠΡ. 1. 2. Ασπ). 1. δἰιί'ᾳυς Αἰτῃ. Εά. 

ΧΧΙΙ, Ὀεβοὶς ἢἰς ς8. ὅσα) ο11. ἃ ς3, γῤ. καὶ πανὶχ 
ὁσα 72. κατὰ πάντα ὅσα (οτηρί. ΑΥΔΡ. 1. 2. Αττη. 1. δἰϊῖψις. 
Ἄγηι. Ἑά. συνέταξε) Μέπιεὶ ογαϊπανὶ Αττὰ. τ. αἰϊΐφυδ. Ατπι. Εά. 

τῷ Μωυσ.} α τῷ 1ξς. ὅτως)} , 53, ς6. 91] υπςοὶς ἱποϊμάϊι, 
ἀποσχευήν͵ τταρασκχένην 

10). ςό, ὅ4,) 71» 732. 745 76, 82, τού, 129, 134- (οπιρί. Αἷεχ. Αταῦ. 
1.2. 3. πῃ. Σ. αἰϊΐΐφυς. Αὐτη. Εά. κατασκευὴν Ν]], Χ, 14, 16, 
18, 2ζ) 329) 52, 54) 759 118, 128, 130, 131, 10ΐ. (δῖ. ΝΊςο. 

ΧΧΙΠ. πταντα τὼ ἔργα] οτιπε ορμς Αττλ. α. δἰ φαθ. Αἰτη. ἘΔ, 
Ἢ ὡ »γιαραγαίίομος Οφοζ. καὶ ἤσαν] καὶ ἡνέσεν, καὶ ἡσᾶν 118. 

δἰ ἐζές ἐγ απ ΑτΑὺ. 3. καὶ ἥσ. σίπ. αὐτ.] ἃα ἡσαν τῖπ. γ5. εἰ 
ἐναί αὔκρι Αὐτὰ. 1. αἰΐᾳφυθ. Ασῃ. ἘΔ, εγαμ Καῦα {ῆα ϑῖαν. 
Μοίᾳ. α Οεογρ. αὐτ. τϑ-τ-αὐτ. 25] αὶ ὑπιπηαυε εἰ αι 115 ἴπ- 
τευ ]ασδιῖ 72. αὐτὰ 19} ἐϊϊμά δῖαν. Οἴἶτορ. τῷ Μωυσ.} αὶ τῷ 

1ξ. ὅτ. ἐπ. αὐτ.}7 κα 53. ἐποίησ.} εἰ γεοέγαπί Αταν. 1. διε. 
Ασπι. Εά. ἐποίησ. αὐταὶ) ἐποιησ. σαντα τι8. -ἰ- οἱ υἱοι ἴσρ. 10. 
ἐποιησ. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ σασαν τὴν κατασκένην 30. ἡ αὐτὰ γ1. Αγαῦ, 
1.2. Οορί. Αγ. 1. δἰ φιθ. Αστῃ. Ἑά. Μεεενμπὶ ἐμά δῖλν. Οἰἶγορ. 
Οεοτρ. αὐτὰς} αντὰ τό, 32, ζ2,) ςξ4. Οαϊ. Νῖς. Μωυσῆς] 
ο Μωνσης 3ο. 

1. Καὶ] α Ομ ορ. 

Ἄσγηῃ. Εα, 

11. Ἐν ἡμ. μιᾷ] ᾿ μιᾷ 72. ΑΙεχ. κα οπιηΐα Αὐπι. σ. δἰαυς. Ασπτ. 

λέγων] εἰ αϊει Ο τοῦς. Ασαι. στ. αἰϊχαδ. 

, Ἑὰ. τοῦ μην.} α τῷ Ογτζ. ΑἹ. 1, ρασῖε ρεϊπηα, 328, ἴϑὰ μδθεῖ δὲ 
Ρἷυς {επλεὶ. μῆν. τῷ τρώτ.}] τρωτὰ μην. 10, 108. 
νουμήνιας 59. κα ΑΙΔΌ. 1.2. 3. δίαν. Οἴἶτορ. ςήσεις] ςησῆς τού. 

ἀναφήσεις 32) 7ζ. σκηνὴν} -ἰ- σχεπὴν γ,Χ. -ἰ δ δὰ ἀοηιεσε 

Αἰ. 1. “Ἐ Ἰἰάεπι ἥμε ἤρπο Αὐτηεηὶ Οοαά. 411}. Ατπχ. Ἐἀ. τοῦ 
μαρτ.------τῷῇ μαρτ. ἰπ σοπι. 3] « Αἰϊεγιῖγα εἰ φιαὲ 15 ἱπτοτδοοης 1 
2ς,) 71. κι ἐδάειῃ ἴῃ ἴοχῆι, [εἀ ΒΑθδς ΠΊΑΓΡΟ ὈγἰΠΊΑ ΓΏΔΠ, 130. 

11. Καὶ ϑηήσ.---κιξωτὸν 231 μας εἰ 4.88 118 ἰπϊειδσεηξ 19, (3. 
ϑηήσεις} -Ἐ ἐκεῖ Οοιηρὶ. Αταῦ. σ. 2. 3. Αστὰ. 1. δ ἴΐψυς. Αἰτῷ. ΕἘά: 
Βαρεῖ εχεὶ πΊαῦρο 8 5: Ἔ ἰάοτιλ ἴῃ οἤδιαέϊζ. πιποσγε Αἰεχ. τοῦ 

μῶρτ.] 75. καὶ 22] α 72. σκεπάσεις) σκεπασὴς 73) 131. 
δἷδνυ. τὴν κιξωτ. 29] αὐτὴν ιο6ό. -Ἐ τοὺ μαρτυριου 11, ἃς. 

τῷ καταπετ.) τω κατασχεπασμᾶτι ζ2. καὶ τὸ καταπετασμα 72. 

’ νουμηνίᾳ} 

ΙΝ. εἰσοίσεις 15} φήσεις ςς. ἰηξεγας ϑῖλν. Οἷἶτοσ. ροθήσ.] 
᾿ φροσϑησ. 71. Οοχρὶ. ἡ Ἰἰῶν σρώσεις (ορῖ. τὴν πρόν.] τὴν 

τραπεζαν ΝΠ]. πε εἴα Ἄττῃ, τ. αἰϊΐφυαθ. Ασηι. Ἑά. αὺ- 

τῆς 15] , Αχαρ. Ἢ εἰσοίσεις 2] ἐσοίσεις (ουρὶ. ἑηΐεγα: δῖαν. 

Οῆἤτζοσ. ἐπιϑήσ.} ἱγίροιας δῖαν. Οἷἶγοσ. ροπες (μρεῦ ἰδίαι Ασαι. σ. 

ΑΙ 14 6. Ατπ). Εάὰ, αὐτῆς τ α 19) 1οϑ. 

Ἄγοι, ΚΣ σιαςγηρ.) ϑυμιαςήριον [1607 1.18 συμιατηριον τοῦ, ας 

πᾶῦρο ὃς τὸ χρυσ.] αιγὶ Οεοτν. τὸ συυιδν)} τὸ νυμιασοκι 



Ἑ 
Πὰΐ 

ΚΕΦ. ΧΙ: 
ΒΞ: ἘΡ 4 ,, φ᾿ δ 4 ον ἰων “549 ἤ άἉ ΄ 3ϑ23»", Α, 4 ,. 

εἰς τὸ ϑυμιᾷν ἐγαντίον τῆς χιδωτδ' χαὶ ἐπιθήσεις κάλυμμα οὐδ ὐς ἐ ος ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς 

ἃ 

Ο Δ Ο Σ. 

σχηνῆς τῷ μαρτυρία, Καὶ τὸ ϑυσιαφήριον τῶν χαρπωμάτων νήσεις παρὰ τὰς ϑύρας τῆς σχηνῆς ἔσο ν- 
τϑ μαρτυρίου: χαὶ σεριϑήσεις ΤῊ σχηνὴν, χαὶ πσάντα τὰ αὐτῆς ἁγιάσεις χύχλῳ. 

χαὶ χρίσεις τὴν σχηνὴν, χαὶ π᾿άντα τὰ ἐν αὐτῆ, χαὶ τὸ ἔλαιον τ χρίσματος, 

χαὶ πάντα τὰ σχεύη αὐτῆς, χαὶ ἕςαι ἁγία. 
πάντα τοὶ σχεύη αὐτϑ. 
ἀγίων. 

Καὶ λήψῃ 

ἁγιάσεις αὐτὴν, 

Καὶ χρίσεις τὸ ϑυσιαςήριον τῶν χαρπωμάτων, χαὶ 
ἃᾺ ες ’ ἃς 4 .ν»» ΝΥ ’ φ’ 

Καὶ ἀγ ασεῖς τὸ ϑυσιαςἤριον, χαὶ ἔςαι τὸ ϑυσιαςήριον ἅγιον. τῶν 22 (122 
Καὶ προσάξεις ᾿Ααρὼν χαὶ τὰς υἱὲς αὐτοῦ, ἐπὶ τᾶς ϑύρας τῆς σχηνῆς τῷ μαρτυρίου, τά " 

ν 

7 ον 

χαὶ λόσεις αὐτὰς ὕδατι. Καὶ ἐνδύσεις ᾽Αα πε ὧν τὰς ςολᾶς τὰς ἁγιᾶς, χαὶ χρίσεις αὐτὸν, χαὶ γ0 ἢ: Ξ᾽ 

ἁγιάσεις αὐτὸν, χαὶ ἱερατεύσει βοι. Καὶ τὰς υἱοὺς αὐτ τεροσάξεις, χαὶ ἐγδύσεις αὐτὲς χιτῶ-" 

νας. Καὶ ἀλείψεις αὐτὰς ὃν τρόπον ἤλειψας τὸν πατέρα αὐτῶν, χαὶ ἱερατεύσεσί μοι" χαὶ ἔςα!, 

ὥςε εἶναι αὐτοῖς χρίσμα ἱερατείας εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν. 

429) 120. (οπιρί. πιᾶγρο ϑυμιαμα 8ς. ἴἤς πιλῦρὸ ῥγίπιὰ πδλην 
:1ο. τὸ ϑύυμιαμα ἴῃ ἴεχῖα τς, ςς. δῖαν. ἐχαντίον) ἐνωπιὸν Υ]], 

Χ, τ4, τό, 18, 19, 2.5) 29) 30, ς2,) 53» 54» 66, 57, 64, 727) 73ν 74. 7» 
γ6, γ8, 84, 8ς, τού, τοϑ, 118, 130, 131) 134. Αἰεχ. 1ρί.. (δι. 

Νὶς. Απὰδ. 1. 2. Οεοῖσ. κιξωτ.) ἐ- τοῦ μαρτυριον 11, Χ, 

Σ4. 16, 20, 30, ς2, 54.) 57, 49) 64» 72) 73» 74. 76) 77», 78» ὃς), τού, 
118, 128, 130, 131, 134. (οπιρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. [10΄. (αι, Νίς. 

(ορῖ. Μς. (ορῖυς εἰ Αταδε 'π (ορίο- Αγῦ. Εὰ. Ασαὺ. ᾿. 2. δίδνυ. 

Απη. 1. αἰθηυς. Απ. Ἑά. χαὶ ἐπιϑ.τ-τῆς σκηνῆς} α ὅσ εἴ 
φυςπ ἰἰς ἰηϊεγ)αςεηῖ 18. Σλθυϊ ὅδε ἀυδῖο (οάεχ ας ιεῖγρυς τὰ μαρ- 
τυρίου (Δ) δηῖδ χαὶ ἐπι. φιλαι ροῖ σχηνῆς, εἴ Βος Ρερετὶϊ ἐπΌγοηι. 

ἐπιϑύήσεις) ϑησεις 1], Χ, 14, 16, 19, 29, 30, 329) ζ2, 53) ς4) τύ, 

47, 9, 64, 725) 23» 74» 73. 76» 77. 78, 84. ὃς, τού, ε18, 128, 130, 
1117 134. Αἴεχ. ρ΄. (λι. ΝΊς. Ονγ, ΑἹ. ἵν, 38). ἐσιβοπα: δῖαν. 

χαλιμμα) τὸ καλυμμα Χ, 29, 32, 64, 72, 128. Αἰ᾿, Αἴεχ. 1ρί. 

(δι. Νὶς. καταχάλυμμα ὃς. τοχαταχαλ. ΨΥ], 14. 16, 19, 2 4» 

30, ς2, ς4) 57») 59» 73» 74. 73» γ6γ 77. 78», 84, τοῦ, 1οϑ, 118, 130, 
131) 134. Ὥχρα ΠιΑΓρΡῸ ρῥεϊπγᾶ πιᾶπι, [(]]. φυδητιπὶ νἸάστυγ, υἱ τα- 

ξχχαλυμμα ἰερετεῖαγ, 1.30. χαταπιτάσμ.) τοῦ πετασμ. 1128. 
του χαϊχπιτασμ. Ψ]], Χ, 14) 16, ἃς, 29, 30, 32, ζ2, 54.» 57ν» 59», 64» 
κ.2. 74» 76, 77, 78, 84. ὃς, τού, τοβϑ, 118, 130, 1315) 134. (ἰοπιρί. 

Δἰά. Αἰεχ. [ρώ, Οδι. Νίς. τοὺ σαραπίτασμ. 72. ἐπὶ τὴν 
σύρ.} εἰς τὴν 9. 16, 2ς, 30, ς2, 59. ς᾽» 73» 78, 8ζ. Οδι. ΝΊς, 
Ἄπη. 1. δἰίᾳυς. Απο. 4. ἐπι τὴς ϑυρᾶς 43, τό. τῆς σκηνὴ] 
“Ἔ σκιπὴν ((1Ἰ0) 2. Ῥγαςεάεϊαι ἰογίαη ἴῃ ἀσοεῖγρο ἄσηυπι, φυοά 
αὐῶς 1 ἰὈγαγυ5. Ααᾳυϊίας εἰεπὶπὶ εἰξ, αυδιζιπι ντἀκῖογ, νεσῆο. Υάς 

Ἡεχαρίδ ἰωίτα χὶ, 26. τὰ μαρτ.) α (οπιρὶ. ὃἣἮ ργαπιτς (Πς) 
Ἄπῃ. 1. μαρτυριον--- μαρτυρίου ἱῃ σοσῃ. 6} α αἰϊεσιῖσ. ες φυσ ἐς 
Ἰηϊοταςειϊ 42, 7152. Ογτ. ΑἹ, ἵν, 390. 

Δ]. ϑήσεις] ἐπὶ πιᾶγρο ῥσίπιᾶ τπυᾶπι,, ({ςἰ]. υἱ ἰεχετεῖυς ἐπιϑησεις) 
130. τὰς 5.}.} τὴν ϑυραν 11, Χ, τό, 18, 19, 25, 30, 32, 52) 

54.» 57. 64. 73» 7. 73ν 76» 77» 78) 84, 85.) τού, τοϑ, 118, 118, 130, 
131,134. (ὐοηιρὶ. Αἰεχ. {ῥρί. (δῖ, ΝΊς. δίαν. Μοίᾳ. Θεοῦ. Ατηι. 1. 
αἰΐηυς. Απτῃ. Εά. τὰ μαρτυρίου] ργαπλῖτῖς σκέπην (ς) γ2. Υἱάς 
ςοπιπᾶ Ν᾿ ρίορε ἤιιέπη. δοσικν ἃς ἐγιπιοηϊὶ (ἢ) Αται. τ. ὥς ἤπς 
ἤρῃο Διηςηὶ (οάμ. αἱ]. Ατπι. ἕἘά. -Ἐ καὶ ϑύυσεις τον λουτῆρα ανᾶ- 

μισὸν τῆς σκήνης τὰ μάρτιρια καὶ ἀναμέτον τα ϑυσιαςηρια, καὶ δωσεις 
ἐαν δῶρ 72. τῇ Ἄδάσπι (Ὁ κς ἰπ σπαγδέζ, πὐίπογε Αἰεχ. -- εδάεπι, 
τι ηυοὰ ἐν αὐτῷ ὑδὼρ μαρεαῖ, Οοπιρὶ. -ξ- εαάεπι πιῇ φυοὰ ἐχρηπιδὶ 
οπείσεις ᾧ αὐτῷ ὑδωρ, δίαν. Νοίᾳ. καὶ τερι. τὴν σκην.} καὶ 
τίριϑ. τὴν αὐλὴν χυχλω Υ1], Χ, 14, τ6, 18,2 ς, 29, 30, 32) 52) ξῷ 57» 
(ον ὅ4., 73, 74. 75». 70, 77» 78ν 84. ὃς, 1ού, ε18, 128, 130, 1317 124. 

Δίεχ. Ερίς (λο. ΝῚς, (ορῖις εἰ Αγαὺς πὰ (ορίο-Αγαὺῦ. Εἀ. Ατδῦ. 3. 
Ἑυξίὼ χίχλῳ οὐδεῖο ποίδία (ργα:ςεἀςηιία ρετίεγυπ) Μ΄. καὶ ϑήσεις τὴν 
αν. τν χυχλὼ (ὐΟπιρ]. Δἰεχ εἴ ῥοπει ταφενπαςμίμι Αταὺ. τ..2. εἴ 

εἶνι Νβομε: Ωγ μι βοτία᾽ αν (ἢ) ἐ ψπρε: εἰγομίο αῤετπαοκίμπι Αἴτῃ. τς 

ἰῦχασ,, ἢ ἐξά ὦ ἀπχεν οἰσομο αδετασομίωπ μοὶΝ ἱποϊυάϊς, Αστὰ. Εὐώ., 

εἰ “τα υνπαζμΐα πε αἰγὶ ἰααπι, εἰ οοῃηςέλε οὐπὶ (44. Οεοτς. καὶ 

τ κετὰ οὐπὶ (44.} Νὶ χαι ϑησεις τὸν λάτηρχ ἀνχμεσον τῆς σχηνὴς τὰ 

μοοτιρι καὶ ἀναμέσον τὰ ϑυσιχφηριεν χα! δώσεις ἔχει νδωρ" καὶ ϑησεις 
τὴν αὐλὴν Ἀτκλῶ χαι δωτεις τὸ ἐπισήξαςρον τῆς πυλὴς τῆς αφης ὟΥ΄. 

χαὶ σήσεις τὸ καταπίτασμα τῆς σύλης τῆς αὐλῆς ΟοΙρΡΙ. Χά καὶ 
δώσεις τὸ ἐπίσπαρρον τῆς σύλης τῆς αὐλῆς, 10 σἰαγαέξ. πηϊπογο, Αἷοσχ. 

4] ΦΙΝΜΙΩ {μι ἐπ 120 (από βοιδις εἰγεμίο ὃς εἰ ῥοπει ἰαυσίτωπι (ιὸ Ἰαόεν- 

παεκίο τπὶ ἸΠιπιοκίμα εὐ Μμό ἱξγβαβενίο, εἰ εαρίε: ΕΣ ἀφκαρι εἰ κησες 
"αῤενναςαίμηε εἰνώκίο Αὐτὰ. τ. ὥς, πῇ αυοὰ εἴ οσιπίῶ φμιδ ἐκ ἐ1ο 

“αμδιδεαξὲς οἰγορΐο ριςὶς ἱλοϊυάδηῖ, οἱ (κι ἐαὐεγπαςμίο τοἤίπιοπὶὶ ἰ6- 

᾿ δίαν. Οἴτιορ. 

Καὶ ἐποίησε Μωυσῆς 

δηῖ, Απηθηὶ (οὐκὶ. αἷι!. Ατην. Ἑά. 

ἐα Τονιῖπο ἱπ εἰγομίο εἴμ: (νεὶ, ἐΠίοτα ι) εἰ ροπες ἰαυασίμπε πιά ἱπίογ 

οἱ οὕ φημι ἱπ ἐος εἰ (πη δ βεαδὶς 

ἐαῥενκαςμίμπι Το πιο ἡ οὐ πιο ἱπέογ τὐγβαβενίαπι, εὐ ἀἰαόὶς )}ὦς 

ἄφαρ εἰ εἰγομιβονῖο; ἀμῖς ἐαϑεγηςομέμσι, εἰ μι βεπάας (ἢ ς) τοί ρογίδ 

αμΐς (ῃς) Αγαδ. 1. 2. αὐτῆς] ἐν αὐτὴ 1τ,), 10, ζ39 ς3) τύ, 71, 

1ο8, 129. ΑἸά. (ορῖ. γε. ΑἹ. ἵν, 390. εἴ ἤο, υὐ πιοάο ν|εϊπηιι5, 

Ασαῦ. 1. 2. πῃ. τ. δἰᾳφυς. Ασπ). Εα. 

ΧΙ]. λήψ»]} λη7 εἰ ξ0. τον χρίσμ. .Ἶ τῆς χρίσεως τ18. Δίοχ. 

χρίσεις] μηρα: δῖαν. Οἤτορ. καὶ αΎ. αὐτ.} ργδιπας Ἀ Ἄττῃ. τ. 

σκ. αὐτὴῇς] ἐν αυτὴ σχ. 73. ἔςχι) οἷο δῖαν. Οἶτοσ. σιίρο κί βπε 

Αγαρϑ ἴῃ (ορῖο- Αγδὺ. Εά. ἐγαπ Αγπλ. χα. αἰθᾳφυς. Ατπτῃ. Εά. 
« 

ῶ- 

᾿ γία ]) ἦεε Μανῶα Ατδὺ. τ. ἃ. 

ΝΠ. χρίσεις] ἄρεις εἰς (υν ἀϊείτυν, [οὶ δὺς εἰ ἴῃ μος Οοαϊςς, 

δυϊ [υϊ Ἰῃ ἀγο εῖγ ρον χρεισεις) Ν.. τὸ ϑυσιλςηρ.--- 

τὸ ϑυσιαςήρ. ἸῺ ςοιῃ. 91] α Αἰϊετυῖγα εἴ 4ιια: 115 ἐπϊεηαςεπι Ψ]], 76. 
ϑυσιαςήριον) αγιαςηριον 78. τὰ σχενη αὐτῷ ἀντὸν τὰ σχευὴ 

ΠΝ, Χ, τς, τό, 18,2», 30, ςς» 57», 59», 6. 77» 84, 8, τού, 128, 
120, 130, 1315) 134. ΑΙεχ. Εἰρί. τὰ αὐτοῦ σχ. 14, 75. δι. Νὶς. 

τὰ σχ. τάπίιπι 5. 7 γ6, τιοϑ. τὰ ἐν αὐτῷ σχ. Ογτ. ΑΙ. Ἃ Ρᾶτῖς ΡΠπιᾶ, 
162. - καὶ χρίσεις τὸν λατῆρα, χαὶ τὴν βασιν αὐτῇ, καὶ ἁγιάσεις 

αὐτόν. (οιηρί. 
ΙΧ, ἀγιάσ.) -Ἐ αὐτου τ29. τὸ ϑύσ. τ" --τὸ ϑύσ. 25] , αἱ- 

(ει, εἴ 4085 [15 ἰπϊογαςςπι Δ΄11, γ6, καὶ ἔςαι] ῥγασπατοῖς ᾿ς 

Ατπι. τ. οἱ «ο δῖαν. Οἴτορ. τὸ ϑυσιας. 23] αὖτὸο ;3. κα71- 
Θεοῖς. ἅγιον τῶν ἀγ.} γιὰ των αγ. ς7. αγιᾶα αγ. ξ4. -Ἐ καὶ 
χξισεις τὸν λουτῆρα κλὶ τὴν βασιν αὐτὰ, καὶ αγιάσεις αὐτὸν 12. 
Ατῶθ. τ. 2. Δίᾳυς Βυ)υΐςς ἰοτίαῃ δάαϊτδιπιεηϊτὶ (ογνας ποπηῖῃ}, πδῆὶ 
βαθεῖ Ναὶ τὸν: (ἢς, ἰπ ἰπϊῦο πο) Ψ. -Ἐ εδάήειν Ὁ Ν᾿ ἴῃ Ἵμαγδῶ. 
τοῦς ΑἸεχ. -Ἑ ελάεπι, ἰῇ φυοὰ ἐαπι τὰ ἤμπεπ) βαθεῖ, 5ϊδν. 
Μοίᾳ. 

Χ, προσάξεις] σιἰώμεα; δἷαν. 

ορυὠ (παρὰ) ϑίαν. Θεοῖς. 

πα: δἷαν. 

᾿Ααρὼν] κί τον: Δαρ..; ἐπὶ} 

τὰς ϑύρ. ] δονίαπι συτη ἃτῖ. Ατπγ. 1. 
Δ] ἴἰᾳις. Απῃ. Εά. Οεογρ. καὶ λέσεις] αὶ παδο, ουπὶ 44. υἵηυς 
8 ἰπιτῖυ πη 3.1 ςοπηπιατί5, 72. αὐτὰς] ἐδωπι δῖλν. ΟἾτοσ.Ό ὕὅδα,] 
ἐν νδχτι 31. (ορτυς εἰ Αταδβ 'ἰπ Οορίο- Ατὰρ. ἙἘά. - καϑαρω α18. 

ΧΙ. Καὶ ἐνδίσ.} εἰ ἱπιΐμα: ϑἷαν. κα καὶ (ορὲ ᾿Αχρ. ) Κι τον: 

Αχαρ. Ν. ργαπικαι τὸν 80 Χὰ ἴῃ ομαγαέξ. τηϊμπογε ΑἸθχ. καὶ 
χρίσ. αὐτ.) 75. αὐτὸν τ" ---αὐτὸν 2] α αἰϊεγυῖγ, εἴ φυσι ἰἰς ἱπίεγ- 
)Δςεηὶ 18. καὶ ἀγ.] καὶ Οορᾷις ἴα (ορῖο- Αταῦ. Ἐά. 

τιύσε!} περάτενει 114. ,πονα ζαείαι ϑιἰδν. 

ἑερατεύειν) Ατδὸ5 ἴῃ Ορίο- Αταρ. Ἑά. αὐ καενα βαεϊοπάα Οεοτρ. 

ΧΙ]. Ἠος ςοπιπια οἰπὶ 44. υἵχφιε δὰ ἑερχτεύσουσι μοι ἐχοϊυῆνς 

ἰδ 13 ςοπιπ)ᾶῖς, πῃ ςἷδ ἱποϊυάϊς Ατηλ. Εά. τοὺς υἱοὺς αὐτ. τρ.} 
τρ. τοὺς νιους ἀντ. Ν. Μ͵ίο: εὐμα αἀέκεας ϑἷαν. 

ΧΙΠ. ἀλείψεις] αλειψης 7 ς, τού. καὶ 2] α δῖαν. Μοίᾳ. 
ἱρατεύσουσι) μρατευουσι 134. μρατευσωσι τό, ἃς, ς2, 130, 131- 
οἷαν. -Ἑ ἀμ ρον. μ0.} εὐγανε ηιὲ Οεοτς. ἔγαι) εο 

ὥγε εἶναι αὐτοῖς] ὡξε εἰναι ἀντοὺς τς, τό, Ὡς, 35) 
ξ2,) 73. γϑγϑ4, 131. (δῖ, Νὶς. ἐδῶς απμθα Θεοῦ. Ασα. 1. αἰϊΐᾳυς. 

Ατηι. Εα. χρίσμα) -᾿ αὐΐων Ν. ΑτδΌ. τ. 2. Απη. 1. -Ἐ ἰάσιῃ 
ἴὰ. οδιαγαίξ. πιποῖὲ Αἶοχ ρισηπμπυπε ἐδογεε Αὐτηεπὶ Οοὐά. 8}}1. 

Αγηι. ΕἘἀά. ἐπ εριόξίοπεπι δἷδαν. ἱερατείας} ἱερωσυνης τοϑ. μερον 
32) ζ2) ζ4. (ὑλῖ. Νῖς, καρονἐοείμπι πὶ ποπηϊηδῖῖνο ΑΥὙμλ. 1. δἰ 46. 
Απῇ. Εἀά. κμαερεγάοιϊ ὔθοῖς. ἰπ Μποεν ἀοίϊπ Αταῦ. 1. 2. εἰς 

τὸν αἰῶνα} 29) 523. εἰς τὰς γ' αὐτ.] ργαπυϊταηϊ καὶ τ4. Αὐτὰ. τ. 
Αἰαις. ἅπη. ἙἘά. ἐπ χενεγαιοπίῤι ἐόν μπι Οορῦις ἰη Οορῖο- ΑτΑΡ, 

Εα. π ξεποιαμοκέδις τοῆγάπι (ορῖ, Μ΄. 

4Ὡ, 

ἱερα- 

Δεΐεο μ’ (πέτα ζαείας (ὧγε 

ΤΩ 

« 



μα ν ̓ 

᾿ Ἀγπηεηὶ Οοϑὰ, 44]. Αγ. Ἑά. 

Ε βεαῷ 
Γ᾽ 

βοσα 

Υὰ 6 3 ’΄ 9 “Ὁ 4 φ ϑ ͵ 

πάντα, οσὰ ἐνετείλατο αὐτῷ Κύριος, ὅτως ἐποίησε. 
΄ δ 4 3 ᾽ 9 ᾿Ὁ 3 2 ’ δ ἢ ; ϑ ΄ ε ΄ 

δευτέρῳ ἔτει, ἐχπορευομένων αὐτῶν εξ Αἰγύπ]ου γουμηνίᾳ, ἐςἄϑη ἡ σχηνή. 

Ο Δ ΟΣ. 
ΚἘΦ. ΧΙ, 

ς 3 Ὁ » ἰϑν ἃς βρϑ φῳ 

Καὶ ἐγένετο εν τῷ μῆνι τῷ πρωτῷ, τῷ 

Καὶ ἔςησε Μωυσῆς 

τὴν σχηγὴν, χαὶ ἐπέσϑηχε τὰς χεφαλίδας, χαὶ διενέξαλε τὸς μοχλᾶς, χαὶ ἔςησε τὸς ςύλες. Καὶ 

ἐξέτεινε τὰς αὐλαίας ἐπὶ τὴν σχηγὴν, χαὶ ἐπέϑηχε τὸ χαταχάλυμμα τῆς σχηνῆς ἐπ᾿ αὐτὴν ἄνω-.- 
εν, χαϑὰ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. Καὶ λαξὼν τοῦ μαρτύρια ἐνέξαλεν εἰς τὴν χιξωτόν' 

Νε  “ : Ἧ φ ε νΝ Ν ΄ Ν 9. “ ΄ ἊΝ Ν 3 Ἧ Ν » » 

χαὶ ὑπέσηχε τὸς διωφῆρας ὑπὸ τὴν χιξωτόν. Καὶ εἰσήνεγχε τὴν χιδωτὸν εἰς τὴν σχηνῆν,, χαὶ ἐπέ- 

ϑηχε τὸ καταχάλυμμα τῇ καταπετάσματος, χαὶ ἐσχέπασε τὴν χιδωτὸν τῷ μαρτυρίου, ὃν τρόπον 
ζ 

συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῆ. Καὶ ἐπέϑηχε τὴν τράπεζαν εἰς τὴν σχηνὴν τϑ ! μαρτυρίου, Ὁ πρὸς 

Βοῤῥὰν ἔξωθεν τῷ οὐ ον μέως τῆς σχηνῆς. 

ϑέσεως ἔναντι Κυρίου, δ᾽ τρῦπον δυν ἐτὰξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 

σχηνὴν 18 καῤτυνίες εἰς τὸ χλίτος τῆς σχηνῆς τὸ πρὸς Νύτον. 

τῆς ἔναντι Κυρίου, ὃν τρόπον συγέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 

ΧΙΝ. πάντα ὅσα] παῦϊα α 3. κα σαντα ξὸ. Ρτωταῖς κώ- 

τα Ν΄, ριδηνῖς ἰάδπλ ἴῃ «παγαῖς, τηΐποτε Αἰεχ. με κὲ Ασαῦ, 2. 
Οεοῦρ. ἐνετείλατο] συνεταζεν ΝΙ], Χ, 14) 16, 18, 19, 2ς, 30, ς2, 

5.37 4, 6, ς7, (9) 64, 74» 73» 765 77. 78), 84) 8ς,) τοῦ, τοϑ, 128, 131 
134. Αἰεχ. Γἰρί, (ας. Νὶς. ἤς ἰπ ἴεχίυ, [εἀ4 ἐνετείλατο τηλύρο ρΓ Πιᾶ 

ΠΊΔΠΙ, 130. ετᾶζεν 73. 4ἔπιεὶ σιαπέαυϊ! Αττὴ. τ. αἰ ἴι6. Αὐτη. Ἑά. 
αὐτῷ Κύριος] αυτω ο Κυρ. 44. Ατδῦ. 2. Κιρ. ανϑΐω τς. Δ εις 

α αὐτῷ Οεοζφ. ἅτ. ἐπ.} αὶ 53, 

τοό. ἥἤς “εεεγμπὶ Οορι. {ε εἰ “εε Αττη. 1. ἰΠααε. Ἀπη. Εα. 

ΧΜΝ. τῷ μηνὶ} α τῷ 198. 4ϊε ζορι. τῷ δεύτ. ἔτει!) καὶ 14) 

τό, 77, 131. ετεὶ τω δευτ. Ψ. Απηρηὶ Οοάή. Δ]. Ασα. Ἑά. 
ῬγΓτνιπὶ ἐν ς4) 74) 8490 τού, 134. δῖαν. Ατῃ. :Σ. κα τῷ Αἴοχ. 
ἐχπορενομ. αὖτ. ἐξ Αἰγ.} Βαρεῖ ἃ “ Νν. Παρεῖ ὧδ᾽ “ν ΑΙοχ. 
ἐχπορευομ.} τορένομ. 14, 16, 2ξ. ς2, 77, 78, ὃς. Οαΐ. ΝΊς. ἐξ 

Αἰγ.1 ἐκ γῆς Αἰγ. 14) τό, 2ς, 30, ς2, 57, 73» 77» 78» 85) 130, 131. 
Οορίυϑ ἰῃ (ορῖο- Αταῦ. ΕἘὰά. ἐκ μετγα ΔΕ ργρέογενι Αττὴ. τ. δἰ φαα. 

τη. ἙἘά. εἰς Αἴγυπῆον {ἢς) Ογτ. ΑἹ. νἱ, ρατῖε ρσίπια, 21 ς, [εἀ 4}1δὲ 
αἱ Ναί. νουμην!ᾳ.} εἰς νουμηνίαν ς3. νεομηνίας Ογτ. ΑἹ. ἴ, ρατίς 

Ῥυπηα, 328. ἐπ φγίνια αἱϊς γιοηβε 8:δν. ΟἷἾτορ. ἐπ πουϊμπίο ϑἰᾶν. 
Μοίᾳ. Απῃ. 1:. αἰϊίψις. Απῃ. Ἑά. 

ΧΝῚ. Καὶ ἕἔς.] ἐς. δὲ ς3, ςΞ6.. ἔρησε] αναςησε (ἢς) 32. 
σκηνὴν] -Ὁ ΓῺ κΚ καὶ εϑηκὲν τὰς βασεις αυτης ΚΝ. -Ἐ εδάεπι [Ὁ δὶς 
ἴῃ οἰαγαέϊ. πλίποσα ΑἸεχ.Ό -ξ- εἰ ἐπιροεῖε ὀαψες εἰως ϑ8ιαν. Μοίᾳ. 
Ἔ εβέπομὶξ σάτα ἀτουϊο Αταῦ. 2. καὶ ἐπέϑ. τ. κ'Ἴ ρῥγαηλὶς 
ὃ ΑΠ. 1. δηπιαυὶ εοἰμηιπας ΑΥΔΌ. 3. τὰς κεῷ.] το κατακα- 

λυμμὰ τῆς σχηνῆς 118.0. δαί: Αγαῦ. 1. 2. Απηθυὶ (οαά. 8] 14υ]. 

Ἄττῃ. Ἐά, - αὐτῶν γό, τοό. -αντῆς Ν, ΝΙ], Χ, 16, 18, 2ς, 

32) 52, 195) 64, 73» 74. 755 78) 83) 84, 8Κ, 130, 131) 134. Α]ά. 
ΑἸεχ. 1ρ΄. δι. Νίο. ΑΥδΌ. 1. 2. 3. Αγδθβ ἰπ Ο(ορίο-ΑἸ0. Ἑά. 
δῖαν. Μοίᾳ. Θεοῦ. Απῃ. 1. καὶ διενέξ. τ. μ.} καὶ ἐνεξαλε τ. 
μι Ν, 18, 10, 53» 73. καὶ διεξαλεν τ. μ. 29. 

Ξγαη υεα ἐγως ΑΥ̓ΔΡ. 3. ἐρμιῤορὶ! ρακχίλίος εἰμ εἰ ἐνιηε ζαίδγα εγμς 

ΑΤΡ. 1. 2. εἰ εορηβιημῖ! εοΐμσππαι εὐμς Αὐτὰ. τ. αἰἴφυς. Ατπη). Εἀά. 

Ἔ αντὺὴς ΚΝ. «ἘΞ Ιάὲπὶ δῦ δ ἴῃ οδαγδέξ. πλποσο ΑἸοχ, Ἐ Ἰάοιῃ 

Ατδὺς ἴῃ Οορίο-Αταρ. ΕἘἀά. ςύλους]} -- αὐτῆς Ν, ΝΙΙ], Χ, 14, τό, 

18,25, 20, 30, 33) 52, 53) 56, ς7») 59) 64, 74, 76, 77, 78, 82, 84, 
ὃς, τού, 118, 128, 120, 1319 124. (οτηρ!. ΑΙἸά. ΑἸοχ. }ρῇ. Ατδῦ. 

1. 2. 3. ΑΥᾺδ5 ' (ορίο-Αταῦ. ΕΔ. ρῥγατατῦς ἐμ ἴῃ ἰςεπιϊπῖπο 
Οὐρῖι5 ἱπ Οορίο-Αταρ. Ἐά. μιπεν ἐἰϊμε Ατὐπὶ. τ. αἰἶφας, Ασπῃ. Εά, 

ΧΝΙ]. τὴν σκηνὴν] τῆς σκχήνης 10. ἐπέϑηχε) ἐπεϑηκαν 719 
τοϑ. Οοπιρί. τὸ κατακαλ.) τὸ καλυμμὰ 30, 32, 53. ΟΟμΡΙ. 
Ἔχρηπηιπῖ ἰἢ ἤυΠ1. ρί γα Αστῃ. 1. δ ψυς. Απη. Εά. ἐπ᾿ αὐτὴν 
ἄνωϑ.} ἀνωϑ-. ἐπ᾿ αὐτ. 30, ς49 75. ἐπ᾿ αὐτοις ἀνωϑ. ς3.. υπ᾽ αὐΐην 
ανωσ. 59. δἰ ἐμροίμε (ἢ 6) Αττῃ. 1. αἰΐψυς. Ασπῃ. Ἑά. Κύρ. 

τῷ Μ.} ἀντὼ ὁ Θεος 43 
ΧΝ]Π. τῶ μαρτύρ. ἐνέξ.1 ἐνεδ, τὰ μαρτυρ. , .8. “οβινιοπία 

ἡ)1α ἰπίεοε εοῦς. τὴν κιδ, 1] αὐτὴν 1. Ὠδῦθεϊ υὲ Καῖ. [δὰ 1 

εδαγαές, τηίηοσγε, ΑΪςχ, τὴν κιδ. 1τ"-----τὴν κιδ. 259] ,ᾳ αἰϊεσιῖγα εἰ 
425 115 Ἰηϊεηδοεως 52. δαάεῃι ὉΠῸΟ}5 ἸηοΙἀϊτ, Τὰαρρίεῖα {ς]. Αὸ Εἀϊ- 
ἴοτε, (ατ. Νῖς. ὑπέϑηχε) ἐπεέϑηχε 14.) τό, 2» ς79 59» 74, 77» 131. 

Αἰοχ. διωρηρας διασζωςηρας (ῆς, {εὰ ῥὑυϊηυτη σ᾽ οὔποθ ἔΡΓᾺ ποῖα- 

ἢ) Κ΄. ὑπὸ] ἐπὶ 7ς. τὴν κιδ, χ"-τὴν κιξ. τ 'π σοηΣ. 19} 
Δ Ἀ[τεγι!Γὰ οἴ αι 118 ἱπίεασθης 71. τὴν κιδωτόν 2. ὃς τὴν κιξω- 
τὸν : δξ καὶ ἐϑηκεν δζ τὸ ἐλαςήριον ἐπὶ Τῆς κι ᾿ς δωτου ἐκανωθεν : ([ς) 
Ψ, Βιαθεηῖ ἐλάσπη ἤπε ἥρπο Ατδῦ. 1. 5Ζ. Ἐ καὶ ἐπέϑηκὲεν τὸ ἱλαςη- 
βιον ἐπᾶνω τῆς κιδωτον ἀνωϑὲν .8, -" ελάεπι δι ἃς πῶ. 1, “ἢ ελ- 

απππίς ἐβέῳχι ρα 

τ Ῥεπμα πηᾶπι 120. 

Καὶ προσέϑηχεν ἐ ἐπ᾿ αὐτῆς ἄρτους τῆς προ- 

Καὶ ἔϑηχε τὴν λυχνίαν εἰς τὴν 

Καὶ ἐπέϑηχε τὲς λύχνους αὐ-- 

Καὶ ἔϑηχε τὸ ϑυσιαςήριον τὸ χρυ- 

ἕεπι ἤπε ἄσηο Απηδηὶ Οοάά. 41:1. Απη. ἘΦ. -Ἐ ελάδπι, αἰ χυοά 
οτη δῖ ανωϑεν, ΟοπΡρὶ. δίαν. . Μοίᾳ. Ἔ ἴῃ οπιαγαές. πλίποσς Ὁ »ς 
αἱ ἐπφέϑερις τὸ ἱλαςήριον ἐπὶ τῆς κιδωτξ ἐπάνωθεν ΑἸεχ. 
ΧΙΧ. εἰσήνεγκε! ἐπέϑηκε ς2. ΟἌι. Νῖς. σκηνῆν} Ἔ τὰ μαρ- 

τυριξ ς4) 74) 745, 76, 845 τοῦ, 134. καὶ ἐπέϑ.----τῷὸ μαρτυρίου] 
ἐχίεπάϊ: ἁμίσα Δμρεν τΤαδενπαςμίμηνι ἈῸρ. ἐπέθηκε] ὑπιϑηκεν ς3, 120. 

ἐϑΉΧΕ 14) 16, 2ζ) 52, 57, 77. 78) 1321. Ολῖ, Νῖς. τὸ κατακᾶλ. 
τὰ καϊαπετ.} το καλυμμὰ του καΐαπ. 14, τό, 32. ς3, ς7,), 73» 131. 
ΑἸΙά4. (δι. Νίςο. τὸ καταλυμμα (ἢς) του καΐαπ. δ. τὸ χατακα- 
λυμματος ρῥήπιο, [δὰ εχ σοστ. δπίϊψιιας πηδηυ8 μδδεῖ υἱ Ψαῖ, 1]. 
κιδωτὸν 25] σκηνὴν 77. Κύριος) , Χ. εμς ουπὶ διτίσυ]ο Ατ- 

τηεηὶ Οοὐά. ραυοὶ. Απη. Ἐά, τῷ Μ.)]. ς4.- α τῷ Αππεηὶ Οοάά, 
Ρδιςϊ. Απη. Ἑὰ. 

ΧΧ. ἐπίϑηχε] εϑηχεν, ΝἼΙ, Χ, 14) τς, τό, 18, 19, 2 ζ, 52, 39 

τό, ς8, ς9, 64) 71) 735) 74. 75» 76) 77, 78», 84. 8ς, τού, τοϑ, 118, 
130, 131) 134. Αἷεχ. 1Πἰφί, (αι. ΝΙς. τράπεξ.) -Ἐ ἀμγεαρε 
Ατηι. 1. εἰς τὴν σχκ.} ἐν τὴ σκηνὴ ς4,), 7ξ. τοῦ μαρτυρ. 
ἜἬ ἐπι τὸ χλιτὸς τῆς σχηνῆς τὸν μαρτύυριου 11, Ν]], Χ, τς, τό, 18, 

29, 30, 32) 52) 55, 56, ς7) 59, 64. 73) 74. 76, 77ν 78, 82, 83, 84, 
τού, 118, 129, 130, 131) 134. (οπιρὶ. ΑἸά. Γἰρί. αι. Νῖς. Αὐτὰρ. 
1.2. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. (ορῖι5 ἴῃ (ορίο-Αταῦ. Εά, -Ἐ ελάειῃ, οὐτὰ ἀϊο- 

05 ρυπι5 δά Ἄπεπι, ἰεὰ ἤπε ἤρπο υἱἷο Ἡεχαρίατὶ ργαειπίε, Ν'. 
-Ἔ εδάεπι, ἴοὰ τῇ μαρτυρίου ΄-ὠὦὠ Ὠσπδῖ, ΑΙεχ. -Ἐ ἐπὶ τὸ κλιτὸς του 

μάρτυριον 190) 1908.ὉὨἨ ἐπι τὸ κλιτὸς τῆς σχηνὴης 145) 53) ς8, 128, 

Ατδρ. 3. Αταῦϑ ἴῃ Οορίο-Αταρ. Εά. τὸ τρ. Βοῤῥ.] απὸ Βορρα 

τό, 2ζ,), 30, 32) 52, 53) 5, τύ, ς7,) 73) 77» 78γ131. (αἴ. ΝΙο. (ορ- 
τῦς ἴῃ Οορῖο- Αγὰρ. Εά. ὥς, [εὰ τηᾶγρο υἱ Καῖ. ὃς. ἤς, (δὰ πηᾶγρο 
μετηα ταδηὰ ττ Καῖ, 120. αὐτῆς ἀπὸ Β. 7ς. κα τὸ 40, 74) 76, 84, 
τού, 128, 129, 134. ΑΙεχ. Αγαῦ. 1. 2. 2. ϑίαν. Μοίᾳ. τοῦ τρ. Β. 

Χ, 19. τὰ σρ. Β. 18. τοῖπι Β. 71. Ἐ σἂ ἰαίπμς βογεαΐὶς αδεγπα- 

εκ ἐοθβἑνπορῖὶ (ῃς) Οορῖ. ἔξωϑ.} καὶ ἐξωϑ. )ς. τᾷἕ καταπετ.) 
ὀχργίπγιης τοῦ προσώπου ΑΥΔΌ. 1. 2. τῆς σχηνῆς}] λα ς8. Βιαδεῖ 
0 ὦ ΑΙοχ. ρογία ἑαῤεγκαςκίὶ Ατνδῦ. 1. 2. ' 

ΧΧΙ. προσέϑηκ.} προιϑηχ. τό, ας, 22, 42, 57, 64, γ6, 8., τοό, 
118, 148, 130, 134. Τρ, Οαι. Νῖς. ἐπ᾿ αὐτῆς} ἐν αὐτὴ (0. 
εὐ τῆς προ.) τοὺς αϑτ. τ. τρ. τό, )ς. Οοπιρὶ., τῆς τροϑ. αρτὰς 
Ν, ς8. αρτ. προῦ. 19, 54) 118. ἐχρείπηϊς τοὺς προκειμένας ἄρτ. 
δῖαν. Οἴτορ. ἔναντι) ἐναντίον ὟΙ], ς6, ς9, 64, 84, τού, 118, 
128, 134. Αἰεχ. εἐνωπίον 8. ὃν τρόπ. οὐ πὶ 4ᾳ4.] α τού. Αταδϑ. 5. 
συνέταξε] τιᾶῦρο ἐνετείλατο Χ, Κύρ. τῷ Μ.} ἐΠηΠ Ζονιίπες 8513ν. 

Οὗτος. Μωυση---Μωυσῇ ἴῃ οοηι. 23} λ αἰϊεγυῖγ. εἰ φυαε 15 ἰηϊεῖο 
͵Άςεηϊ 71. 

ΧΧΙΙ. ἔϑηκε] ἐπεϑηχε 19. ΑἸά. εἰς τὴν σχκην.} ἐπ Ιαδεγπαεμῖο 

Οὐορῖυϑ εἴ Αταῦς ἴα Οορίο- Αὐδῦ. Ἐὰ. αὶ Ασγαδ. 1. 2. τε μαρτ.} 
“Ἔ ἀπεναντι τῆς τραπιζης 8. -Ἐ ελάθπη Ρ ἘΝ. ὋἘ Θλάεπι δ 
Ἂς ἴῃ οβαγδές, πύμοστε Αἰεχ. -{ ἐναντίον τῆς τραπέζης (οπηρί. ϑ8ίαν. 
ἹΜοίᾳ.  εὐγαρ τγβαβετῖο Ἀχιλθηὶ Οοαά, ΑἸ 4ι]. Αγπλ. Εἀἄ, εογᾶρε 

"ες εἰ Ἰοβίπιοπίο Αταθ. 1. 2. τῆς σχηνῆς) α Αιδῦ. 2. Ἀπηρηὶ 

Οοαά. αἰἰχυϊ. Ατρ. Ἑά. τὰ πρ.] τῆς τρ. (Αι. Νῖς. 

ΧΧΑΙΙ. ἐπίϑηκε) εϑηκε τό, 4ς, 83» 57, 77» 8ς, 120, 131. αἵ, 
Νίς. ἄς, {εὰ ἐπεϑηκεέν πιᾶῦρο ὈγΠΊΔ ΠΊΔΏΙ!, 130. αὐτῆς] ῥτᾶ- 

ταϊσαης ὦ Ὗ. ΑἸοχ. γμρεν εάν Ατῖη. τ. αἰϊΐαυς ἄτη). Ἐά. εἴας 
Δρε ἐαπὶ Αὐὰθ. 32. ὠ ἵναντι] εναϑ]ιον Ν]Ι, ςό, ς9, 64) γ45 76. ΑΙά. 

Αἰεχ. φώπιον 8. Κυρίου] 1- ὲο ορ. ὃν ᾶτρόπ.} ὡς ς8. 
α Οὐυπὶ (74. 53) το. συνέταξε) τηλῦρο ἐνετειλᾶτο ὃς. 8 ΤΩΔΙΡῸ 

Κύρ. τῷ Μ.} αντω.ο Θεος 19, τοϑ. 

Ις. 

τό. 

17. 

18. 

10. 

20. 

Ζι. 

22. 

23. 

24. 

θη ϑ 



ΚΕΦ. ΧΙ, 

] 

νυ» 

βιϑῷ 

7.7 Ἐ Ο Δ Ο Σ. 

ων κι 42 Ιϑέ πρὸ ΄ 5» » [ων ΄ “»"5 ξ΄ 99 3 9 νι ᾿ 

25. σὰν εν τῇ σχηνὴ τ μάᾶρτυρι8 ἀπέναντι τ χαταπετάσμᾶτος, αι ἐνυμίασεν ἐκ αὐτὰ ϑυμίαμα 

26. τῆς συγϑέσεως, χαϑάπερ συνέταξε Κύριος τῷ Μωυσῇ. 
Καὶ ἔςησε τὴν αὐλὴν χύχλῳ τῆς σχηνῆς, χαὶ τ ϑυσιαςη- 2.5, 

28. 

20. 

ἔϑηχε παρὰ τὰς ϑύυρας τῆς σχηνῆς. 

᾿ς Ν ’ ἰδ ΄ 

Καὶ τὸ ϑυσιαφήριον τῶν χαρπωμάτων 

3: . μΦ ΄ νν 7 ἣν ἰον Ι 

ρία' χαὶ συνετέλεσε Μωυσῆς πάν]α τὰ ἔργα. Καὶ ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὴν σχηνὴν τὸ μαρτυρία" .3.}}-τ 

χαὶ δόξης Κυρίου ἐπλήσϑη ἡ σχηνή. Καὶ ἐκ ἠδυνάσϑη Μωυσῆς εἰσελθεῖν εἰς τὴν σχηνὴν τοῦ 

40. μαρτυρία, ὅτι ἐπεσχία ξεν ἐπ᾿ αὐτὴν ἡ νεφέλη, χαὶ δόξης Κυρίε ἐνεπλήσθη ἡ σχηνή. Ἡγίχα δ᾽ ἂν 

ἀνέξῃ ἡ γεφέλη ἀπὸ τῆς σχηνῆς, ἀνεζεύγνυσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ σὺν τῇ ἀπαρτίᾳ αὐτῶν, Εἰ δὲ μὴ 

ἀνέξη ἡ νεφέλη, ἐχ ἀγεζεύγνυσαν ἕως ἡμέρας, ἧς ἀνέδη ἡ νεφέλης, Νεφέλη γὰρ ἦν ἐπὶ τῆς σχη-- 
41. 

88. 

ΧΧΙΝ. ἴϑνκχε τὸ ϑυσ.Ἷ τὸ ϑυσ. ἐτεϑηχε 2. ἐπίϑ, τὸ ὃ. Αἰά. 
τὸ χρυσ.Ἶ σωγὶ Οεοτς. ἐν τῇ σκ.} εἰς τὴν σχηνην τό, ἃς, 30, 32) 
2, 57. 77. 78, 116, 1311. (ας. Νὶς. ὥς, τὰ πιᾶγρο υἱ Ναῖ, ὃς. 

τὰ χαταπ.] μεῖον ροσίιε Αταῦ. 1. 2. 

ΧΧΝ. ἐπ᾿ αὐτῷ ϑυμ.} ἐπ᾿ αὐῇ. το 5. 11, Νὶ, τς, 19, τό, γ4. 75» 
8, τού, 114. (οπιρί. μρρεγ ἡδνμα τἀγνιίανιαίε δῖαν. Μοίᾳ. Μμιρεν 
ἐμά ἱπ ἐἀγαίαπαιε Ατπλ. 1. Ααἰΐαυο. Αγ. Ἐὰ. ἡἰνά ἐἀγααϊανεαίε 

δίαν. Οἶτοξ. τῆς συνϑ.] ραλάσαε ΑτὰΌ. 3. καθάπερ) ον τρο- 

πον Π, Χ, τό, τ8, 2 ς, 29, 30, 32,) 42, (ό, ς7, ς9, 73, 74» 76, 77. 78) 
8... ὃς, 128. 110, 131) 134. Αἰεχ. 1 ρί. (ας. Νὶς. Αγπὶ. τ. δ ἴφυο. 

Δίων. Ἐὰ. καϑα τις, ςς, 75. αὐ (44. ς3, 719) 106. συνέ- 
5 αξι} τοδῖρο ἐνετείλατο Βς. ὥς πηλγρο ῥγπιΔ τῆδηι 1329οθ. Κύριος) 
φυατοις ἀτυςυΐσπι Οεοτξ. 2 εκ: εὐπὶ ἀιτουΐο Αστηεπὶ (δὰ. δἱαυὶϊ. 
Ατην. Ἑά. Μωνσῃ] ἐ (δ 'κ καὶ εϑνκεν τὸ ἐπισκαςρον τῆς ϑυ- 

βῥας τῆς σκηνῆς : ΚΝ. -Ἐ εδάεπι ( οπιρί. Ατσαῦ. 1. 2. δίαν. Μοίᾳ. 

Ἀπῃ. ι. δ᾽ηυςε. Αγ. Ἐά, - εδόεπὶ (Ὁ ᾿ς ἴῃ ςδαγδῶ.. πηϊποτε 
ΑΙεχ. 

ΧΧΥῚ. ϑυσιαγήριον) ϑυμιαΐηριον 82. καρπωμ.} ολοκαρπωμ. 
χιϑ. ἔϑηκχε) ἐπέϑυηχε ΑἸ. παρὰ] προς 12. τὰς ϑυρ.] 

τὴν ϑυραν ΝΎ, ς8. Αταῦ. τ. 2. δεν. Μοίᾳ. Θεοῖς. Ατπη. τ. δίχως. 
Δπη. Ἐπ. τῆς σχην.--τῆς σχην. ἴῃ ςοπΊ. 27} α δἰϊεγιηῖγα εἰ 4085 
}᾽» ἰηϊσηαςεπε 18. τῆς σκηνῆς} τὴν σχῃνγὴν 19. - τὸν μαρτυριπ 
Χ, τό, 18, 19, 2.» 29, 30) (2, (3, ςό, ςγ, ς9, 64, 7γᾳ γό, 77», 78, 
δὼ, τού, ε18, 128, 130, 11, 134. ΑΙ4. ο΄. Οκῖ. Νῖς. Οορῖυς εἰ 

Αγταὺσ ἰῃ Οορίο-Αταῦ. ΕἘά, Ἐ τῆς σχέπης του μαρτυριου, και ἀνηνεγ- 
κεν ἐπ᾿ αὐἷα τὴν ὁλοχαυτωσιν, καὶ τὴν ϑυσίιαν, χαὶ ἐποιησέ τὸν λοντηρα 
να νιπ]νήται εξ αὐτου Μωσης καὶ Ααρων, και νιοι αὐτου, τᾶς χέρας 

αντῶν καὶ τοὺς σοδας ἐκπορευομένων ((:ς) αὐΊων εἰς τὴν σκηνὴν τὰ μαβ- 
Τυριου ἢ οταν προσπορινονται (ἢς) τρὸς το ϑυσιαςηριον εν! πῆοντο εξ 
αὐτου, χαϑακιρ συνῆκξε Ἄνριος τω Μωση .8. -Ὁ (ΙΌ Καὶ τῆς σκέπης: 
(ἰμίετι Ηἰς ἴῃ “διδῶ. πιδίοεε τὰ μαρτυρία ΑΙεχ.) καὶ ἀνηνεγκεν ἐπ᾿ 

αὐτου τὴν ὁλοχαυτωσιν χαι τὴν ϑυσιαν: (8ς) καϑὰ ενιτειλατο Κυριος 

τω Μωσὴ : (Μωυσῆ Αἰεχ.) καὶ ἐποιησεν τον λουτῆρα ὃξ ἀναμέσον τὴς 
σχτνῆς τοῦ μαρτυριου κἂὶ ἀναμέσον Ἀζξ τε ϑυσιαφηρικ᾽ καὶ ἐδωχεν ἔχί! 
υδὼρ ινὰ νιπίωνται εξ αὐτον Μωσης (Μωυσης ΑἸεχ.) χαιὶ Ααρὼν καὶ 
οι νοῶ αὐτοῦ τας χειρας αὐτὼν καὶ τοὺς σοδας εἰσπορευομένων αὐτῶν 
εἰς τὴν σχηνῆν τον μοιῤβτυριο ἢ Ἄταν τροσποριυοται (προδπορεένωνται 
Αςχ.) προς τὸ ϑυσιαςηριον “-- λειτουργεῖν, ἐνιπῆοντο εξ αὖτε, καθαπερ 
συνιταξιν Κυριος τῶ Μωσὴ Ψ. ελάεπι ἔςτε, οὐυπὶ δϊετιίςο εἴ ονεῖο ἱπ 
δ)}}5 ἰος 8, εἴ οπιπίδ, εἱἢ υἱὲ αἰξῖεῦ ποϊστυπι, ᾽στι οἰαγδές. σΐηογε μαθεῖ 

᾿ιὶς ΔΙεχ “Ἐ σοηθην δ, ΠΣ ᾳυοά παρεδηῖ ρεύΐς; φογμπι, Ατδῦ. 1. 2. 
Ἔ τῷ μαρτυρίου, καὶ ἀνήνεγχεν ἐν αὐτῷ ὁλοκαύτωμα καὶ ϑυσίαν, 
καϑὰ συνίταξι Κύριος τῷ Μωυστ" καὶ ἐποίησε τὸν λουτῆρα ἀναμέσον 
τῆς σχννῆς τὰ μαρτυρίου, καὶ ἀναμέσον τὰ ϑυσιαζηρίον" καὶ ἐπί 
ἂν αὐτῷ ὕϑωρ, ἵνα νιπίωνται ἐξ αὐτῷ Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν καὶ οἱ υἱοὶ 
αὐτῷ τὰς χεῖρας αὐτῶν χαὶ τὰς τύδας, εἰσπορευομένων αὐτῶν εἰς τὴν 
σκηνὴν τῇ μαρτυρία, ἃ ὅταν προπορεύωνται πρὸς τὸ ϑυσιαρήριον λείαρ- 
γὴν ἐνίπίοντο ἐξ αὐτὰ, καϑα συνίταξι Κύριος τῷ Μωυσῇ. (οπιρί. 
οἷὰν, ΔΙοίᾳ. “ἘΞ εοδιενσιοπιὶ, εἰ αὐλμἰΐε ἐπ ἐο λοοςσεμπι, εἰ (πες βεῖα πε) κί 

ἐπρβέναν δονιίν, λζογβ, εἰ ροΐε ἰαυσέόγασι δα "πεάίμηε ἐπίεγ 1αῥεγπα- 

εὑΐμνι το νιοὶ εἰ σιεάκρε ἱπηεν ἐἠνβαβετίωπι, εἰ ἐπιροίαιε ἐπ ἰ{1}0 ἀφακαπε, 

μι ἰανανεπ ἐκ ἐο λῆογίον εἰ ,ἤστγοι οἰ δ 1 ἐγ: πιάπαα οἴ βεάδει ὀογει σεν σά πε 

2᾽ οὐ κακίαν ἐπ ἑαὀεγησομίμη τοβίπιοπιὶ, ἀπ ἐνε ῥγοαΐξανε «α “ἀγβαε- 

γίωπι ᾿ς (ἢ ς) Μέγα ἔδενε, ἰαναδαπι ἐκ εὐ, κί ὑπρεγαυΐε Ὠρνιίπα, Δίογβ ὁ 

Ατιη. 1. -Ἐ εδάεπι πὶ ᾳυοά οπιϊῖδηϊ ζηλ εἰ βαδεδλης εκ: Αἦογῇ ἴῃ 
ῆπο, Ἀσπιηδηὶ (Ποαά. Αἰϊ. Αττη. Εα. 

ΧΧΥΠ. Καὶ ἔρησετττον ϑυσιας.} « Βας εἴ 4ι ᾿Ξ ἰπιεγασεπὶ 
1Π|. μαῦεῖ ταἀςπὶ ἰλλ ομλγαέξ. πήίποτε ΑἸεχ. , καὶ ἔς. τὴν αὐλ.} 
χᾶι ἐς. τὴν σκηνὴν 129. Οὐρίις ἴῃ Οορίο- Ατῶρ. Ἐὰ, εἰ μμρεγ αιγίμμε 

Δυν. τὴν αὐλὴν) ῥονίαπι (φυλῇ [μετ πύλην χὰ ΟΥδςο). δίαγι 

Μοίη. Ἔχρείπηῖς τὸ ἱπισκαςρον δῖαν. Οἷτοσ. σκηνῆς] αὐλης 120, 
Οὐορίυς ἰη Οοριο-ΑΙδῦ. Βα. καὶ τῷ ϑυσ.Ἶ α 82. Οορῖιβ ἰπ Οορ- 
ἴσο Αγ. ἘΔ. « καὶ ςβ, 71) τοό. τοὺ μαρτυριου ΝΠ, )ς. μαδεῖ 
ἐδάεπὶ ΠΊΆΓΡΟ με πιὰ τωᾶπὰ 130. χαὶ τῷ μαρτυρίου (οπιρὶ. γχαὶ 
συνετ.} ὡς δὲ συνετ. 118. ρηατηπῖς Ὁ κα καὶ εϑηκὲν τὸ ἐπισπα- 
ζρὸν τῆς πυλὴς τῆς αὐλῆς Κ΄ ργαη τὶς ἐδάςπι (Ὁ κς ἴῃ ΤὨλσγαέι. τη]- 
ποῖε Αἰεχ. α ργαπήπυης καὶ ἔϑηκε τὸ ἐπίσπαγρον τῆς ϑύρας τῆς αὐ- 
λῆς Οομῃρί. δαν. Μοίᾳφ. ργαπιίκυπε Ἵδόσπι, πἰἢ φυοά τὸ ἐπίσπα- 
γρον ἐχρτιπιδηϊ ἰῇ πυπὶ. ρίυΓ], Αγαῦ. 1. 2. ργαιηπίυπὶ ἐλάςπη, ηἰπ 
φῴμαι δ βξρχ'λιν. τ. αἰΐαυς. Αγι. Ἐά, σαντα) ἰδεῖ 
ωδ “ Αἰεχ. τ. τὰ ἴργα) τὰ τργὰα Ὁ. 75.  ονταρ σβὴ: 
(ας) Απῇ. τ᾿. ᾿ιδῦεης ελάετῃι πε ὥρῃο Αγπιεηὶ Οοάά. 411}. Αττῃ. 
Εὰ. 

ΧΧΥΝΠΙ. Καὶ 1 κτι8. ἐκαλυψεν] συνεκάλυψεν Ογτ. Αἴ. ἱ, 
Ῥᾶγῖς ρεπιδ, 3.3. τοῦ μαρτυρίῳ] α ς3,  ϑόξης Κυρίου ἐπλήσθη 
ἡ σχ.} ϑοξζης Θεοῦ ἐπλ. η σκ. ς9ς. δοξη Κ. ἔπλησε τὴν σκ. )ς. ἢ 
δοξα Κ. ἐνέπλησε τὴν σχ, 71, )76. ἡ ϑδοξα Κ. ἔπλησε τὴν σχ. 16, 19. 

22, 30, 32) ξ2) (4) ς7) 74) 77. 78) 84, ὃς») τού, τοϑ, 131, 134. (κῖ, 
Νῖς. ἔς, δὰ πιδῆζο δοξζης Κ. ἐπληρωθὴ ἡ σκ. ρεῖπιλ πιδηι, 130. 
δοξης Κ. ἐπληρωθὴ ἡ σκ. ἴῃ ἴεχῖυ, (οἀ πιλγρὸ υἱ Καῖ, ό4. ὥς Ογτ. 
ΑΙ.1. ς. ἡ σχηνή--- σκηνή 'ἴπ οοπι. 29] λ Ἀ᾿ "σι χ εἰ αὐ ἰἰς ἰη- 
τεήδοεπι, {πὶ πιατρὶ πὶ δας ρας ρεῖσια πιλην5, ΑΥΠῚ. 1. 

ΧΧΙΧ. ἡϑδυνασϑὴη)} εδυνασϑη Ν, τς, ς8. ηϑυνηϑὴ Χ, 18, 2ζ,), 30, 
32) ζ2,) 43) 54) 6, (7) ζ0) 64, 73» 74») 75» 706, 77» 78, 82, 8. 8:, 
ιοό, 18, 1:28, 110, 131) 134. Οοπιρί. ΑἸά, ΑἸἰεχ. 106. Οδι. Νῖς. 

Ογε. ΑἹ. ἱ, ρας ρείπιδ, 353. ἐπισκίαζεν) ἐπεσκιασεν 129. Οοιηρῖ. 
ἐσιωαζεν 118. ἡ νεφ.--- νεῷ. 'π οοπι. 30] Ἃκ αἰϊεγυῖγα εἴ 408: ἰΐ5 
Σηιευδοςηϊ 71. ἢ νιφ.---ἢ γεφ. τῷ ἷἱπ' σοπ,. 31} α αἰδευιῖγα εἰ 185 
ὶὶς ἱπιετδοεης 53. καὶ δόξης] οτι δοζης 32. α καὶ Οεοζ.  ἐνε- 

πλησϑὴ) ἐπλησϑὴ ΠΝ, Χ, τό, 18, 19, 53, (4) (6, (0, γς, 78, 82, 
ὃς, 118, 129, 130, 131. (οπιρί. Αἰεχ, 1ε1ρί. (δι. Νῖς. ἡ σχη- 
νἡ] καόε: ουπὶ ἀγίςυϊο Αγαῦ. 3. 

ΧΧΧ. Ἡνίκα δ᾽ ἂν] ἡνίκα δὲ ', 18, (4, 118. Ογτ. ΑἹ. ἱ, ραπῖε 
Ῥεπιλ, 3... ,μηῆκπε οἱ ακίεσε φυανάο (ορί. εἰ φκαπάφ Οεοῖρ. 
φκαπάο Αἴτὰ. 1. αΐαυο. Αππο. ἙἘά. ἢ νιφ. ἀπὸ τ. σκ.] απο τ. σχ. 
ἢ νεῷ. 11. πιυόεὶ ἱπ ταδεγπαίκίανε δἷαν. Οἷσος. -Ὁ ἐπε Αττὰ. τ. 

Αἰἴφυς. Ατπι. Ἐά,. , ἀπὸ τ. σκ. Αταῦ. 2. ἀνιζιύγν.} καὶ ανι- 
ζευγν. το, τοϑ. “γοπδὶ με (ορι. ο1] υπςὶδ ἱποϊυάϊε, (ωρρίε- 
ἴυπιὶ (οἷ, Ὁ Ἑάϊΐιοτε, δι. Νὶς. ἐἀνεζ.---νεζ. ἴῃ οοπν. 31} α αἱ- 
τεσιῖγι εἴ 4υ2 ἰὶς ἱπιεδοεπι ς8. σὺν τῇ ἐπ. αὐτ.) 71. ἔν τὴ 
απ. αὖ]ξ. 129ς. νοβείεμιες ξαπε (αγεϊκὶς “εὶς ὅγτ, ἀπαρτίᾳ 
απαρτεια : (ςυπὶ ἤρπο ἤπα}}) Ν. - ομιεὶ Οορί. ργαρηγίετυπε οσιπὲ 
Απῃ. 1᾿. αἰΐψις. Αἄτγπι. Ἐὰ. 

ΧΧΧΙ. Εἰ δὲ μὴ ἀν.} καὶ εἰ δὲ μὴ αν. γ5. εἰ (᾿ ποκα αἰζεκδενὶε 
Ἀσπι. :. αἰϊΐφυς. Απῃ. Ἑὰ. ἡ νεῷ. 15} “ἘΞ απὸ τῆς σχήνης τού, 
ἡμέρ.} τῆς ἡμερ. Ὗὶ ΝΠ, Χ, τς, τό, 18, 19, 25, 32, ς3, 54) ςς) 6, 

57ν 88, (9, 64, 71, 73, 74) 75. 76, 77», 84) 8ς») τού, 118, 128, 
129, 130, 131) 134. Οοπιρὶ, ΑἸά. ΑἸεχ. Πρί. δῖ. Νὶς. δ 
εἴϊενε αἰτεπδεκίενε Αστιν. τ. αἰΐφυε. Απ. Εά. ἐκ ἡϊε ϑῖαν. Μοῖ,. 

ἧς ἂν. ἡ νεῷ. αὶ Αγπι. 1. αἰϊΐψυς, Απη. Εα. αὶ νιφ. 2] ΑὟ, 
ς8. 

ΧΧΧΙΙ. Νιφ. γὰρ) ἢ γιῷ. γὰρ «8, γς. ΑΙά. φείς πεδεο 

Ἀπ. 1. δΐᾳψυς. Αἰτῃ. Ἐά. -Ἑ Κυριω Υ, ς8,)24. ΑΥδῦ. 1.2. Ατπι. 1. 

8] ;}14ς. Απτ. ἘΔ. -Ἐ ἰάεπι Αἱΐα πιδηυ3 ΙΡΓΔ ἰἰπδᾶτ 141, τ Ἰάσηι 
ἴῃ οἰλγαέξ. τηΐπογς Αἰεχ. ἥν 15] α 72. καὶ σῦρ), καὶ ϑίαν. 
Οἴἶτοζ. ἱπίεγροηυπὶ ἀπ ουΐιπὶ Αταρ. Σ. 5. ἐπ᾽ αὐτῆς γυχ].} ἐπ᾽ 
αὐΐην νυκτ. 32, ς2, ς7, 73» 78, 111. Ολῖ, Νίς. γυκΐας ἐπ᾿ αὐτης Υ,, 
γυχΐ. ἐπ᾿ ἀντὴς ς8, 72. ἐναντίον) ἐναν, 1218. καὶ ἐνωπίιον 7. 
ἐωπιὸον Ὗ, τό, 2ς, 30, ς2) 54) 47) 48, 72) 73» 77», 78) 84») 108, 131. 
(κι, Νὶς. ἄς; [δὰ πιλγξο ἐναντίον Ῥγπιᾶ πιῆ) 1290. Ἰσραὴλ] τα 

“.δ Ἂ )}: Ὶ, 

γ..Ἁ 
".““0κΚᾳ | Ἔ ' ἅ ι ᾿ 

)εν.. : ἤῃ Ζ. « εζα 

αὐ οί ἐς 



Ἐ 
ΠῚ 

αὐτῶν δ 

Ἰσρ. τὸ, 108. οιχου Ἰσρ, Ὗ', τό, 4:, ς7.) ς8, 72, 73.» 77, 78, 8.5) 120, 
31. (δῦ. ΝΊς ΑΥΡ. τ. 2. Αὐτὰ. 1. αἰϊΐφιβ. Αὐτη. Ἐά. σαᾶσ. ταῖς 
ἀναζ.} εχρηπιυπε ἴῃ δέηϊοινο ῥ᾽ γα Αταῦ. 1. 2. ταῖς ἀναζ.] 

αταῖς Ν,, γ2. ποίδίυγ ἴῃ πλᾶγρ. α ταῖς, ὃς. ἀναζυγαῖς) αναΐζυ- 
γιαις Ν, 19) 72. ὅς ΓΏΔΓΡΟ ΡῥΥϊΠΊᾶ Γηᾶηυν 130. «ἰονιεὶ ς Οορῖ. 

π᾿ εαριῖς μυ)5 ἘΔ. χχχν], σοπυγηαῖὶ α, (1. 6. (δρ. χχχνὶ, Εά. 
Οομρὶ. ροίξ πάσαις ταῖς αὐλαίαις) εἴ Γυγίυβ ἴῃ οαρῖτε χχχυὶ, οοπη- 

ΤΩΣ το (1. ε. οαΡ. χχχνὶ, ΕἘά. (οπιρί. ροῖ καὶ ἐγένετο ἕν) Πιδ)]εἴαης 
Οὐοπιρὶ. ςὃ, γ2. Ατδῦ. 1. 2. Αστη. 1. δἰφιςθ. Ασηλ. ΕΔ, ρίυγα, φυὶ- 

Ὁυ5 ἴπ Ἑ4. Ναῖ. πΙἢ1] ρεῦ μας φυΐπυς υἱάπια οαρίϊᾶ τείροπάξης τορε- 

το. Ηδ8 εγροὸ (οπηρ] υϊεη5 τοχιὺβ ραυτιουἶδβ οὐ πὶ τε] 4υ5 ἀϊξι]5 οχ- 

ετηρίοεϊδυβ ςοἰϊαῖα5 ῃἰς Ἰπάιχίπγι8. ἸΝῸΠΊΕγάσηι5 δυῖεπΣ οοταπιαῖα Πη- 

φσυΐα, υἱ τάδ εηυτηθγανξ, 

ΧΧΧΥΙ, 1ο. Πέντε δὲ αὐλαῖαι ἧσαν ἐξ ἀλλήλων συνεχόμεναι, ἡ 
ἑτέρα. ἐκ τῆς ἑτέρας. Καὶ πέντε αὐλαῖαι ἦσαν ἐξ ἀλλήλων συνεχόμε- 
νι ἡ ἑτίρα ἐχ τῆς ἑτέρας. ιξ. Καὶ ἰποίησαν ἀγκύλας ὑακωϑίνας 

ἐπὶ τὸ χρίλες τῆς αὐλαίας τῆς μιᾶς, ἐχ τοῦ ἑνός μέρους εἰς τὴν συμθο- 

λήν' καὶ ὅτως ἐπρίησε ἐπὶ τὰ χείλους τῆς αὐλαίας τῆς ἐξωτέρας πρὸς 

τῇ συμβολῇ τῇ ἢ δευέρᾳ. 12. Πεντήκονα δὲ ἀγκύλας ἐποίησε τῇ αὖ- 
λαίᾳ τῇ μιὰ» καὶ τεντήκονῖα ἀγκύλας ἐποίησεν ἐκ τῷ μέρες τῆς αὐ- 

λαΐας καϊὰ τὴν συμδολὴν τῆς δευτέρας, ἀν]ιπρόσωποι ὠντιπιπΊουσαι εἰς 

ἀλλήλας ἑκώςη. ΟΟΠΊΡΙ. ς8, 72. ΑΥΔΌ. 1. 2. Ατηη. 1. διε. Ατπη. 

Ἑὰ. δεά οὐπιὶ ἢὶ5 Νατιίδπιθυβ. το. ΠοΊε---τέρας 15] καὶ συνε- 
χοόμενας τὰς τεῦΐε αὐλᾳιᾶς ἐτεέραν εχ τῆς ἕτερας 8. ἔς, Ἰεὰ α τας, 
72. εἴ εοπείμεπίε: ἱπ ἰάΐεπε φμίπφιε σου εἰμι σωπε φμίπομε “οΥ ἱπὶς ΑὙΤᾺ. 1. 

Αἰϊϊαιε. Ασπη. Ἐάὰ. ἑτέρας τι ἑτέρας 29] α αἰϊεγιιῖς. εἴ φυα 115 

Ἰπιοτ)ασεηῖ ς8, 72. 11. τῆς αὐλ. 1, 23] κα τῆς Αγ. 1. 4]1|4υς. 
Ἀπη. Ἐά. ἑνὸς] κα ς8, γ5. Απη. 1. αἰϊΐαφυς. Αὐπι. Ἑά. τὴν 
συμξολήν 7} ἴῃ πυτη. Ρίυται! Αὐπὶ. σ. αἰΐαυε. Αγ. Ἑά. 
α καὶ πῃ. 1. αἴϊαυε. Ατπῃ. ἘΔ. 

της Ἀπ. 1. δἰ ἴφυθ. Αγ. Εα. 

συμξολην τὴν δευτεραν 72. 

καὶ ἅτως} 
ἐπὶ τὸ χ.] α ἐπὶ 72. εἰ ρίαϑ- 

τῇ συμξολῇ τῇ δευτ.} τὴν 
12. δὲ] α 7γ2. Απῃ. 1. 8|14ς. Ασπη. 

Ἐα. τῇ αὐλ.} καὶ τῇ Απ. 1. δἰϊϊφιθ Αση. Εὰ. τὴν συμξ.} 

α τὴν 72. νῆιπρόσωποι) α ς8, )γ2. εἰς ἀλλήλας ἑκάςη) αγ- 
κυλαι ἀαλληλαις εἰς ἐκαςὴν ξ86. ὥς, η1ἢ ατοὰ πιᾶῖς ἀγκυλώ ἀλλήλοις 
μρθεαῖ, 72. 

ΧΧΧΥΙ, 19. Καὶ ἐποίησε καϊακάλυμμα τῆς σχηνῆς δίρματα 
χριῶν ἠρυθροδανωμένα, καὶ  ἐπικαλύμμαῖα δέρμαϊα ὑακίνϑινα ἐπάνωθεν. 
20. Καὶ ἐποίησε εύλους τῆς σχηγῆς ἐκ ξύλων ἀἰὐσήπῆων, 21. Δέκα τή- 

Χίων τὺν ςύλον τὸν ἕγα, καὶ πὐχί ἃ ἑνὸς καὶ ἡμίσους τὸ τλατΘ τὲ 

φύλου τον ἑνός, 42. Δύο ἀγκωνίσκοι τῷ ξύλῳ τῷ ἐγὶ αἀντιπίπΊοντες 

ἕτερ᾽ τῷ τέρω, ὅτως, ἐποίησε, τᾶσι τοῖς εύλοις τῆς σκηνῆς. 23. Καὶ 
ἐποίησε τοὺς ςύλους τῆς σκηνῆς εἴκοσι εύλους ἐκ τὲ κλίτους του πρὸς 
Νότον. 

᾽ 

24. Καὶ τε σσαρώκονα βάσεις ἀργυρᾶς ἐποίησε τοῖς εἰχοσι 
φΦ . 

εὖλ “ δύο βάσεις τῷ εύλῳ τῷ ἑνὶ, εἰς ἀμφύτερα τῶ μὲς αὐτῇ. χὰ ! 
- ἃ ἃ 

δύο βάσεις τῷ ςύλῳ τῷ ἕνὶ, εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτου. 25: Καὶ τὸ 
’ ἃ ι- ἡ" ἃ κ γε": " ἤ - 

χλίτος τὸ δευτέρον τὸ πρὸς Βορρῶν εἰκῶσι εύλους, 46. Καὶ τεσσὰ 
ς Ω 3 “Α ᾿ ΄ “ δύ ; - "“ “24 φ, εν ᾽ὔ ι , 

κχονὰ βασεις αὐτῶν ἀργύρας" δύο βάσεις τω ςύλῳ τῷ εν! εἰς αμῷ 
᾿ ΄ ν “ Ν᾿ ἤ “εν 

τῶ μέρη αὐτὰ χαὶ δύο βασεις τῷ ςύλι Ὁ τὼ Εν!» 
» ᾽ ξ Ν 

τῆς ΕΝ τῶ μερῆ 
ΕἾ - 

ουτὲξ. 
ἃ ζ΄ 

27. Καὶ ἐκ τῶν ὀπίσω τῆς σχηνῆς κα]ὼ τὸ δ μέ Θ᾽ τὸ τορος ς “α- 

λασσαν, ἐποίηδεν ἐξ ςύλῃς. “48. Καὶ δύο ςύλους ἐποίησεν ἐπὶ τῶν γω- 
»" -“ »ὦὔ - “ " 7 ΛΎ ψ ΝΡ ΄ 

γίων τῆς σχθηἢ ἐκ τῶν ῥὀπισϑίων" καὶ ἦσαν εξ ἰσα κάτωβεν. 
Ἀ 

κα]ὰ το αὐτὸ ἧσαν 

20. Καὶ 

ἴσοι ἐκ τῶν οὐρ λιμός ὡν εἰς σύμξλ ησιν αἱᾶν' ὅτ ως 

ἐποίησεν ὥμφοτέραις ταὶς γωνίαις ταις δυσί. 
ἔ 

ἧσαν ὀχ)ω φῳ"» 20. Καὶ Υ 

ἐ οοὐῖο ΑΥ̓ΤῚ. 1. αἰΐφας. Απτη. Ἑά. 

Ο. Δ Ο Σ. 

λοι» καὶ αἱ βασεις αὐτῶν ἀργυραῖ ̓ δεκαίξ' δυο βάσεις τῷ γόλῳ τῷ ἑνὶ» 
χαὶ δυο βασεις τῷ φσύλῳ τῷ ἑνὶ, εἰς ἀμφότερα τὴ Μμέρηι αὐτῷ. 31: Καὶ 
ἐποίησε μοχλοὺς ἐχ ξύλων ἘΞ πὺ]ε τοῖς εύλοις, ἔχ τῷ ἑνὸς μέρους 

τῆς σχηνῆς. 32: Καὶ τό μοχλοὺς τος. ςύλαις τῷ κλίτει τῆς σκηνῆς 

τῶ ὦ δευτέρῳ" καὶ πέϊε μοχλεὲς τοῖς σκύλοις τῷ ὀπισϑίῳ κλίτει τῆς σκηνηᾷ, 
τῷ πρὸς ϑάλασσαν. 33. Καὶ ὁ μοχλὸς ὃ μέσθ᾽ ἀναμέσον τῶν ςύ- 
λων διικνεῖτο ἀπὸ τῷ ἑνὸς κλίτους εἰς τὸ ἕτερον χλίτος. Ηϊδθεωῖ ἰδἱάεπλ 

ςοπῆπ, ἶα «8, γ2. Αγαῦ. :. 2. Ἄγη. ἱ. 1146. Αγηι. ΕἘά. διά ουπὶ 

5 αυϊδητθι5. 19. καϊακάλυμμα} ἴπ πυπι. Ρ]υγαὶ Αππη. «. 
Αἰ ἴις. Αττῃ. Εά. τῆς σκὴν.}] τὴ σχηῆνη ςϑ, 72. δέρματα] 

2ο. ςύλους] ἀμας εαϊμπιπας 

Αττη. 1. δἰϊφιια. Αγ. Ἐὰ. τῆς σχην.} τῇ σχηνη 7. ἀσήτπ].) 
ἀσηπῆ. ἐςωΐας ς8, 72. 21. δίχα πήχ΄ τὸν ςύλ. τὸν ἕνα] δι τ. τὸ 
μῆκ. τοῦ ξυλον ς8. δ. τῦ. τὸ μηχίΘ» τὼ ξυλω 72. ἑνὺς 1] α (8, 

2. Αὐπὶ. 1. ἡμίσους] ἡμίσεως 72. πλάτος] εχρηπης ττά- 
ΧΟ», εἴψφυε ἘΞ εἰ ἠαϊμπάο, Ατπχ. 1. Ἐχρυπιυηΐ εὗρος Αταῦ. 1. 2. 

ἑνός 25] Α 72. 

Αὐπι. Εά. ἀγκωνίσκοι}) ἀαγκωνισκους ς8. Αἴτῃ. 1. δἥῆχυε. Αστῃ. 
Ἑά. α αἀν]ιπιπΊ.} αντιπιπΊονας ς8, 74. Ασα. 1..8}1}. 
4ιςε. Απη. Εάὰ. ἕτερ} ἐτερον ς8, 72. ὅτως] εἰ βε Αταῦ. 
1. 2. ἐποίησε] α Ασῃῃ. 1- βίας. Ασα. Ἑή. 43. τὲς ςὐλ.] 
α 72. ᾽κ τὰς 8. τῆς σχ. εἶχ. ςύλ.] εἰκ. φὺλ, τῆς σκ, 72. 
Νότον] Βορραν ς8, 72. 24. δύο 15} εἰ ὅπας Αστη. 1. εἰς ἄμ- 
φότ. τ" --εἰς ἀμφότ. 45} , αἰξειιτῖχα εἰ 4υ:5 115 ἱπιειαςεηξ 72. αὐ- 
τοῦ ι΄, 2] α», υἴ νἱάεζυγ, υἱτασαυς Ατπὶ. 1. αἰΐίαυε. Ασπι. Ἐά. 
ας. Καὶ τὸ κλίτ. τὸ δεύ!.] καΐα δὲ το κλί. τῆς δχηνης το ϑευΐ. ςᾷ, 72. 
εἰ ἐχ ἰαίεγε ἐαδενπαςμ (εεμπάο Ατδὺ. 1. 2. Ἄππῃ. 1. δἴφις. Αττῃ. Εά. 

Βοῤῥαν] Νοτον ς8, 72. εἴκοσι} ἐποιῆσεν εἰκ. ς8, 72. ΑΥΔΌ. 1. 2. 
Ἀπῃ. 1. δφας. Αστῃ. Ἑά. 26. τεσσαράκ. βάσ. αὐτῶν ἀργ.} 
τεσσαρακ. βασ. αὐἶοις αργ. ςζ86. , αὐτῶν Ατχι. τ. αἰϊΐφῃε. Αττη. 
Ἑὰ. τῷ εύλῳ 1᾿, 23} 4 τῷ ΑΥπι. τ. δ φυς. Ασπι. Ἐά. εἰς 
ἐμφ. τὰ μ- αὐτῷ 1᾿,29]. ς8, 72. Ἀγαῦ. 1. 2. εὖ, υἕ νἱάεϊυγ, Ατπι. τ. 
αἰ ας. Απη. Εά. 27. τὸ μέρ. τὸ πρ.] αὶ ς8, 72. Αγχι. ᾿. δἰίφυς. 
Ατπι. Ἑά. ἱξ ςύλ.} α ἐξ ((ο}}. εχ ς- εύλ. οπυῖας 1λδγασας Ὁ) ς8, 
72. εὕλες--εύλες ἰπ “οπι. 28] α Αἰϊεγυῖσ, εἰ φυβὲ 115 ἰητειασεης ςβ, 
γ2. 428. ἐκ τῶν ὁπ.Ἶ . 72. ἐπι τῶν οπ. ςβ. ἐκ ἰαίεγε απ ἐδγρκνε 
Αστῇ 1. διέφις. Ασῃ. Ἑάὰ. καὶ ἥσ. ἐξ ἴσ. κάτωθ.} α Αγδδ. 1. 2. 
ἐξ ἴσου] πφκαίος Αστιν. τ. αἰϊΐφις. Ατην. ΕἘά, 40. ἴσοι] α ςβ, 72. 
κεφαλῶν] κεφαλιδων ς8, 72. -Ἐ ,ἄυτων͵ 75. σύμδλησιν] συγ 
κλεισιν ς8. συγκλησιν 72. ἅτως] εἰ ἔς Ατδῦ. 1. 2. ἀμφ. 
ταῖς γ. ταῖς δ.) ταις δ. αμῷ. ταις γ. ς8, 72. 30. αἱ βάσ.] , αἱ 
ς8. δύοβασ. 15 οὐπι44.] 72. τῷ σύλῳ 15,2] τῷ Απῃ. 1. 
αἰ ἴχυς. Αση. Ἐά. ἑνὶ τ᾿ ---ῖν! 291 αὶ δἰτεπιῖγ. εἴ 4025 115 ἰηΐεῖ- 
Ἰᾶςεπὶ ς8. εἰς ὦμφ. τὰ μ. αὐτῷ} . ς8. ΑΙΔΡ. τ. 2. Αὐτῃ. 1- 
αἰαις. Απῃ. Ἑά, 21. τοῖς φῦλ.) α 72. τὼ ςύυλω ς8. κπὲ 

εοἰωππα Απτῃ. 1. δ] Πἴφας. Ατπὶ. Εά. ἑνὸς μέρ. τῆς σχ.} α 72. 
μέρ. τῆς σχ. ἕνὸς ς8. 12. Τοῖς ςύλ. 197] τῶ ςσυλω ς 

εοὐμ λα; Ἄτην. Εῤ. τῳ 
ἐΦ ἡ Με 

τω οευ].] 

4ώ 72. 25 Ὲ 

ἈΠῺ. 1. 4ἰ}16116, 

Αγ. Εά. 

5] χηὶ εοἰμημλ 

"»Ἠ ΄ ᾿ ᾽ 

χλιτει } εχ ἰαίεγε ἌΧ. 1. 
-ν ΒΞ σι, - 

ον χρὴ τοῦ θευϊερου 

Αὐγὴ. 

(ἢς)}) “72. 

εὐλ. 2 Ἄηι κα, ΠΗΤῚ Εά. τῷ ὑπ΄. κλ. τῆς 

σχ.} τῆς σχ. τῷ οπισδιω ς 8, ἐχ ἱερὸ 1αὐεγηαεωϊ ἌπΩης 1. αἷἱ- 
͵ 

τω ἘΠΕ λα τῷ 58, γ4. 46. Αττη. Εά. 5. Δυμδηὶ Οοὐά, Δ΄ συ, 
ΝΝ ὶ Ἢ ᾿Ἶ , ᾽ στ Γ 

Απῃ. Βα. 33. χᾶι ὁ μοχλὸς ὃ μὲσ. αναὰ μ. τῶν ςυλ. διικ.} καε 

ἐποιήσε τὸν μοχλον τὸν μέσον διικνδμενον νὸν, μέσον τῶν ξυλὼν ς8, γα- 

εἰ γεοὶ »ιεάϊεηι υεξὶς ἱπίοτ οοἰμημας τη. 1. αἰΐφυς. Ασγῃ. Εὰς 
᾿] ᾿Ἶ ΄“ ς κι . κι ε 

ἐ- 

ἀπὸ τοῦ ἑνὸς κλ. εἰς τὸ ἕτ. κλ.}] απο τοῦ κλήους εἰς τὸ κλιτφ᾽ 58, 72. 

ῆς, ἴξὰ ἥῃς «γι᾿ }}}15, Αὐπῃ, 1. αἰιϊαιις, Ασην Ἑὰ 

22. δύο} εἰ ἄκο Ατὰὺ. 1. 2. ἄπῃ. :. δ] ταιο. 

ΚΕΦ. ΧΙ, 
γῆς ἡμέρας, καὶ πὺρ ἣν ἐπ᾿ αὐτῆς γυχτὸς ΑΝ Τὴ παντὸς Ἰσραὴλ, ἐν πᾶσαις ταῖς ἀναζυγαῖς 

“5 

ΧΩ αι 

΄’ 
-- δε. 



ΑΡΡΕΝΔΠΙΧ 
ἼΣΗ [""“ “ 

ΟΟΝΤΙΝΕΤ ρΡδιιοα Δ]Ιογυηὶ [πίεγργεῖαπλ Ογαοογαὰμ ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ, εἴ ΘΟΉΟΓΙΑ, δὲ Εχοάιυῃ;, νεῖ 
Ἰηςάϊτα, να] ρτορῖίεγ αυξ ἰεέξιοηις ναγιεϊδίεπγ, αὰξ σαυ!λ5 αυδίαάαπι 4]145, ἄσηυο εὐἀεηάα. (ὐοάϊςας δυΐεπὶ 

πηρα]!, φυογάπη εχ πιάγσίπιδιβ εὰ ρ᾽εγαγηαιε Παυῆπγις, 146 Π1, αυϊθ5 Δηΐς, πυπλογὶβ ἀεῆρηαηίαγ. 

ΓΑΡ. 1. ς. εξ7 Θ. αἱ εκ μηρων. 64. 7. χυδαῖοι ἔγ.} ᾿Ακ. ἐχέοντο Ῥτοςορ. πη (αῖ. Νίς. δα 1. ἐκχιϑη- 
γάι οἱ περὶ τὸν Ακύλαν. Τ᾽ εοάοτεῖ. ἴη (Δί. Νις. 1, ς 4, 8. ἕτερος] Α. Σ. Θ. καινὸς. 127. χκαινος, οἱ Λοι-- 

ποι. Χ. 12. βία] Α΄. ἐντρυ. «... 64. Σ. εἐντρυῷωντες. Θ. ἐμπαιγμοι. (ῇς, Ἰερ. ἐρπαιγμω, αὐ Βαρεῖ Χ.) 

127. 14. κατωδύνων] Α. τραρόπ. ..... ό4. (οηξες Μοπίῇ. πη Ηεχδρὶ. δὰ ]. 18, ἀρσενω] Α. Θ. σπα:-- 

δα. 64. 10. τίκίουσι γὰρ δζς.} Θ. ὅτι ζωογονῶσιν αὕται, διότι ὅτε. αἰ ἀρυὰ Μοπιῇ. ἱπεοεγίυς ἴῃ (δῖ, Νῖς, 
41], ἙὰΔ ςοηῆτηηᾶῖ Ὠιοάογυ5 ᾿διάδηλ. 20. ἐπλήϑυνεν] Α. . .«..0. ἤϑύυνεν. 64. Νυπὶ τολυπληϑύυνεν ὃ 

21. ἐποίησαν) Α. Σ. ἐποίησεν. ἰποογία5 ἰὴ (αἴ. Νις. Δα ]. ἰ 

ΟΑΡ. 11. το. ϑ.βο)]. Εἰψουσα δὲ αὐτὸν Θερμωϑ᾽ ἡ ϑυγατηρ Φαραω ἐποιησὲν αὐτὸν υἱὸν αὐτῆς, καλεσάσα Μωυσην" 

μώὼς οἱ Αἰγυπτιοι υδωρ καλδσι" σὴν, ἀληλωμένγος. ΤΏΔΓΡΟ (εουπάα ΤΔΠῚ 41. 21. κατωχκισϑη] Σ. ὠρκισὲε δὲ 

Μ...... ὠὡςεοιχ. ....θ. και ἡρζατο Μ.. ενον τοίκει ον. (Πο) 64. 

ΓΑΡ. ΠΠ. τό. τὴν γιουσίαν) Α. τοὺς πτρεσθυτερους. 6.4. ἐπισκόπη ἐπέσκ. ϑ.ἢο]. ἐπιζλεψει ἐπεόλεψα, 

και ὡς ἀνωϑὲν εθ᾽ ὑμᾶς βαλλὼν τὴν οψιν, οὐτω μειγαλεπρεπὼς ὑμῶν Φροντιζω. ς7. Ἰποοτῖυ5 ἴῃ (δῖ. ΝΊς. 44]. 

Ουἱά ἢ ἐσιδλέψει ἐπέδλεψα βιεγὶς ΔὉ 4]1ο Ἱπτεγργεῖς 22. σκχυλεύσατε] Α. Σ. σκυλευσιτε. Χ. ὁ Σύρος, 
ἐχτινάζατε, κοώσατε, φησιν ᾿Αχύλας, συλήσατε. Ῥτοςορ. ἰπ (ἀῖ. Νίο, 44]. καὶ σκυλεῦσαι τὰς Αἰγυπήιους" ὅτω 

γὰρ ὁ Σύμμαχος τὸ σκευασασϑαι ἡρμήνιυσεν. Τ Πεοάογεῖ, Οὐαίξ. τη Εχοά. Ρ. 138, οἰτάᾶτῃβ ἃ ϑοβαγίεηρεγρ. 
αυεπιὶ νᾶες λ4 τ. ςς. 

ΟΑΡ. ΙΝ. 24. Αγγ. Α. ὦ Θεοι. Χ. ϑεά ϑοβοϊϊοη δὰ ἰηγυπὶ ραριηῶ, κατὰ μὲν τὸν Α. Θιος ην. Χ, κατὰ 
τὸς ἄλλους ἑρμηνυτας, ὁ Κύριος. Ὠιοάοτ. ἴῃ (αι. ΝιΙς. δα ]. 2ς. ψηφον] Α. Σ. πετρον. 78. 26. ἐςη] ἢυς 

τείετγί, ὃς Λοποιν στι νυμῷιος αἱμάτων σν μοι" οἱ Λοιποι, ὡς προς. (ἢς) Χ. Ἐοτγίδη ροίέγεια (χηἴ γενοοδπάδ δά 
δηϊεοσοάςηζεηλ νΌσεΠῚ τορὸς. 

ΟΑΡ. ΜΝ. ,. ϑάνατος ἢ φόνος] Α. λοιμὸς. Σ. ἡ μάχαιρα. Θ. ἡ ρομῷαια. (ῇς) 1Ιοϑ8. Α. Σ. λοιμὸς ἡ μαχαι- 

μα. Χ.. Ἐφυϊάςεπι τεβηρογεγη : ϑάνατος] Α. λοιμός. ἢ Φόνος] Σ. ἡ μαχαιρα. Θ. ἡ ρομφαια. 19. οὐκ 
ὡσαλείψετε) Δ. οὐκ ((ς) υφελειται. Χ. 

ΠΑΡ. Ν]]. ττ. ταῖς φαρμακείαις] Σ. ἐν ἜΝ Ιπεοογίις τη (δῖ. Νις. 1, 882. 14. βεδάρητα:] Α. 
ἀνένευσεν. Χ. ϑὶς Βαδεῖ γενεγαᾷ, εἴ ἢυς τεΐεγι. ϑεὰ νιάς ϑοῃαγέεηθογρ. ρΡ. ςό. 

ΠΑΡ. ΝΠ]. τς. ἀνάψυξις] Α. ἀνάπαυσις. Χ. τό. σκνίφες} Αλλος, Φϑειρος. 57. 421. Κυνόμυιαν] “Α4υϊ- 

Ϊα, (ξαγαῤκιωη.᾽᾿ δγτὰβ ἰπ Βασ- Ηεῦγαωο. 26. ἐναντίον αὐτῶν} ““ ϑγτη Δ Ἦ5, “2 οομίϊς ἐογαηι." ὅϑγτ. ἴῃ 

Βαι- Ηεῦγαο. 
ΟΑΡ. Χ. τς. ἐΦϑαρη] Α. Σ. ἐσκοτασιν. Χ. 

ΠΑΡ. ΧΙ]. τι. μετὰ σπεουδης, τοάσχα ἐς! ] Α. ἐν βαϑμω, ὑπερξασις ἐς. Σ. ἐν ἐπιδείξει φασιν υπερμαχῆσις ἐς! 

ὃς. δὶς αυοηυς, πη αιοά ἐν ϑαμδω αδεᾶηῖ, Χ, ς7. ϑ8ε4 οτἴάπι Βαρεῖ, Α. καὶ Σ. φασιν. 57. Α΄. καὶ Σ. 

φασικ. ό4. Ἐχ νετγδὶβ Ργοςορὶ! (1π (δε. ΝΊς. δ 1.) καλέται γὰρ φασὲ, ὅπερ ἐςὶ πτλατέσι τοῖς ΒΗΜΑΣΙῚ χρῆσ- 

9.ι, νΙάετι ροῖςίξ μαυὰ ᾿πογεάϊδης, φιοὰ ἐμέγις βαύμω ἴῃ ᾿Ἰρῆυ8 (οάϊςς. ϑεά ϑάμζω ργαΐεγυπε Ὠγυῆι, 
Μοπιίαυς. 4111. [Πιάδπι εἴίδιὴ ἐπείξει Θγπηηηδοθο {γι δυιπί, εχ γεέζα, συδηζαπὶ ν!ἀδίυτγ, σοπ)εέζαγα. τὸ 

φασιν Ἰερεπά. φασεχ. (οπΐετ δυΐςπι δά Ἰ)ευῖ. χνὶ, τ, Ααιαηι; εἴ δὰ Ναυη. ἰχ, 2, ϑγγαπιδοῆυτη. Εοσγίς 

Σ. ἰ. ε. ς. υἱ (σγιραπι ἔα τὴ (οι ά. ἀπτια 15, ΠΙ1] δ] ἃ γαῖ φυάπὶ Θ. αἰπλάϊο πλπογ. ϑεά οὐ)]ὺ5 εἰ 
κὐἀϑϑδνα μὰ ϑ τὰ ἡ Ηωτοῖ ἴῃ ας νοος Ὁ Παίς πΡεΓρ. εἴ σογγυρίαμη ρυϊαϊ 6χ ὑπερξασις. 41. δύνα- 
μις] Α. ςρατιο . 1ο8. 42. προφυλακὴ] παρατήρησις, ΠΠ6 ΠΟΙΊΙΠΘ ἱπίεγργειβ, ς8. σώρατ ἡρήσεως ἴῃ (ί. 

Νῖς. αὐ ᾿: 

(ΑἊΑΡ. ΧΕΙΣ, τοὶ γόμον͵ Α. ὠκριξασμαᾶτα. 3) η6 Χ. 1. λυτρώσῃ] Σ ΤΠεοάοτιι ῃς ὀχοῖάσς.᾽» ΟΥΓ. Ιῃ Βατγ- 

ΕἸΘΌγ. ι[ὅ. πεμπὶη δὲ γένεα] Σι. οπλιτῶ. Χ. ιοάογ. 1π (δῖ. Ν)ς. κα]. 20. ἐν Οϑομ παρα τῆν ἐρήμ.] 

Σ, Θ. ἐν ουϑᾶαν τὴν ἐρημοτώτην. (ΠοῚ) Ἃ. 

(ἊΡ, ΧΙΝ. 2. της ἐπαύλ.} ““ΤΠεοάοῦοη, ιγοίλ.᾽» ϑὅγγι ἴῃ Βαυ- ΠῸΟῦγ. 7. τριξάτας ] Σ. ἀνὰ τρεις. 

εἶατε Χ. [Ο. τυροσῆγε ᾿ Σ, ἡγγισεν. ξα. 20. ἀποκατάαςητω] Α. εἐπιςρωῷητω. ξ7. 

ἝΟΑΡ ΧΡ. 14. ὠργίσϑησ.] ΓΡηΎ ἥν ἡ Χι. εχλονησϑησαν, ἐταρα χιγήσαν. 14. 

ΟΑΡΟΧΥΙ. 1. ὡς ἐγκρὶς] “ ̓Αλδυῖι ιν ΜΖ γε (1. 6. ῥᾷγε ἱπέζρα, ψιράμἠ4) ΖΓΊΠΊΟΙ, ἡ ϑγτὰϑ τη ΒαΓ- Ης- 

ὕτεο. Ὑἱάστυγ ροΐτιι5 δα ὡσεὶ σπέρμω κορίου τείς ΓΕΠΑΈΠΊ. 
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ΑΡΡΕΝΌΙΧ Αὐ'ὐ ΕΧΟΡυΜ. 
[᾿ 

ΓΑΡ, ΧΥῚΙ͂Ι. 6. πρὸ τὸ - σε Σ. ἐμπροσι)εν σου. 1οϑ. 12. ἐτηριγμένα!] Α. επεςηριγμέναι. Υ: ἢς, ἤπηδ πος 

της [ητεγργαίβ, ς7. 
ΓΑΡ, ΧΥΠ,Ι. ς. καὶ ὶ ἐξζηλϑεν Ἰοϑὸρ ὁ νὰρξῖς ΜΜωυσὴ] Α. και ηλϑεν [εϑϑρο ((ςς) νυμφευτης ΠΥΕΙΝ ἡλθὲν ουν 

Ιοϑὸρ ο πένϑερος Μωυσέως. 1η0ο. Ἐχοιϊάϊξ ποηλεδη ΘΥΓΩΓΏΔΟὮΙ. 11. ἐπέθεντο αὐτοῖς] Α. Σ. υπερηφανευσαντο 

εἰς αυτους. 108. οι Λοισοι, ὑπερηφανευσαντο. 110. 14. τί τᾶτο ὅζο.] Α. τι τὸ ρήμω τουτο. Σ. τις ὃ λογὸς ὅτος. 

ξ7. Σ. τις ὁ λογος ουτος ον σὺ “ποίεις. 120. Οοη)εΐζυγα Μοπεβυςσοηι ἀς πἴγοχαε Ἱπιεγργεῖς ᾿τὰ σοηβτγιηα- 

τ. Ἑαυϊάεσχι σὺ ποιεις νὶχ ϑυγηγίδοῃο, [εἀ ΓΑ γαγιο ροίϊα8, ἔγιθαεγεω. 21. ὑπερηφανίαν] οἱ Λοιποι, πλε- 

ὀνεξιαν. Χ, 1ηο. ἈὈς νοςς μισῶντας, αυᾶτὰ αἀυοαὰε ε]1αι}5 ἔθ Μοπτιΐξαυοοη. Π1}}1] γερεγῖο. 22. κα- 
Φιξσιν] ἐλαφρυνουσιν.. κἃ. 26. ὑπέρογκον] Α. Σ. σκληρον. δυσχερες. (1. ε. Δ. σκληρόν. Σ. δυσχερες.) 120. οι 

Λοιποι, βαρυ. Χ. τῶν 

ΓΑΡ. ΧΙΧ.: 4. βολίδι] Α. ρυζησει συν δελεσι. Χ, Ιἐρεηά, Ά. ροιζησει. Σ. συν (ξέλεσι. Εχ Σ᾿. ΣΥΝ αἷἰζοσυπι 

Σ. Ἔχοιάϊ. Ὰ 
"ΣᾺ 

ΟΑΡ. ΧΧ. 4. εἰδωλ. 7 οἱ δρηδι; γλυπτόν. 1,0. ῃς ; {εὰ ἔοτῖε εσγοσγ εἰξ, εἴ Ἰερεηά. γλυπῖον. 
᾿ὰ ἡ 1 2 ΠΑΡ. ΧΧΙ. 7. οὐκ ἀπελεύσεϊαι ὅζο.] Σ᾿. οὐ τοροσελευσεται ὅζε. τυ Δρυά Μοπίζις. 1 20. 10. τῶν ϑυγα- 

»» 

τέρων] Σ. τῶν νέανίδων. ῬτοςοΡ. ἴῃ (Αι. ΝΊς, δα ]. 12. ὁ δὲ οὐχ ἑκὼν] Α. καὶ ὡς ου μεϑωδὲευσεν. 1.0. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΙ. 8. πεπονηρεῦσϑα.} μετεσχηκέναι. Χ, ἸΝοπγθη ϑγηγπιᾶοῆι ἢϊς Θχοια ἔς ἰδίῃ νιάἀθδιίιγ. 
11. αὐτὸν σπτεπονηρευσσαι] Σ. μετεσχήκεναι αὐτο. (Ἰερ. ἰογῖς αὐτον)ὴ 120. μετεσχηκέναι αὐτῶν (υἱ εὐϊ41 Μοηῖ- 

ἔλυς.) ὃς. 16. κοιμηϑη] Α. Θελζη. 120. 28. οὐ κακολογήσεις] Α. Σ. Θ. Λε. οὐ καταμαάσεις, 120. ἵερ. 

ουκ ἀτιμάσεις, αὐ Παρεηῖ, οἱ ὙΓΙΡαΒ. ῥγιηγ}18 {ΓΙΡαυηΐ, ς7, 73, γϑ ϑεὰ Λε αυὰ πτ μαυά ᾿αυεῖ. Νυπὰ 

ΛΕ. 1. 6. Λυκιανος, ὃ εὐ τ οὐ 

ΠΑΡ, ΧΧΙΠ. τι. τὰ ἄγρ. 9ηρ.] Α. τὰ ζωα τῆς χωρας. 120. 21. οὐ γὰρ μὴ ὑποςείληταί σε] Σ. οὐκ ἀφήσει 
ππωράπωμα ὑμῶν. Ῥτοσορ. ἴῃ (Αι. Νίο. 44]. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΝ. 12. ὁ πτιαρεςηκὼς αὐτῳ] Α. Σ. Θ. ὁ λειτουργος αὐτου. 120. 

ΟΑΡ. ΧΧΥ. ς. ὑακίνθινα] Ημς τεξοτγῖ, οἱ Λοιποὶ, πεπυρωμένα. (Ἰεξρ. τεπυῤῥωμένα) (δῖ. Νιο. 441. Ἐείε. 

τεπάστα νἱἀδίυγ δά ἠρυϑρωδανωμένα. 12. κλίτη] Α. Σ. μερη. 120. 20. ἐκτείνοντες] Α. ἐκπεταζῶτες. Σ, 
σκεπαΐοντες. (ῃς) Χ. σκχέποντες, ἤῃ6 ποιηϊης ᾿πίογργει!8, ς8. ϑεὰ δγγπλλοῦι νεσγῆο Ὦπος δά ἤπης Ἰοσιιπὰ 
ΡΕΓ ογσοσγεπὶ [ΌΓΑΓΙ: γεϊεγιαγ, συσκιώζοντες] Κ,. σκεπαζοντες. 120. 8:5 γϑέϊε εγῦροὸ Ἴαϊοςανι Μοηῖ- 

Άυς. 40. ἄρτους ἔνγωπ.}] Α. ἄρτους τυροσωπου. Σ. τοροϑέσεως. (δῖ. Νις. Δ]. Βεέϊε ετρὸ 46 ϑυπυηδοῦι 

νεγῆοπε οοη]εοῖ Μοπίβυς. 43. ἐχτετυπ. καρυΐσκ.} Α. ἐξημυγδαλωμένην. ἐκτετορευμένην ἀμύγδαλα. (ἢ) (αἴ. 
Νις. 824]. Ργαγῖυβ ἤθς δὰ λυχνίαν Ἰῃ σογ. 31, γαῖα], ἴσια Δάθο ξογηγατα ραγιϊοὶρίογυιη, σοποογάδῃτιδδ 
Πυάεης, σοτγαριῖ. ϑεά Α. ἐξημυγδωλισμένοι. Σ. εκτετορνευμένοι αμυγδαλα. Χ. 48. τὸν ἐπαρυςηρα) οἐ ΛΟΙΠοι, 

λαζιδας. Χ. ὑποϑέματα ἢ οἱ Λοιποι, τουριωτα, κωλουμένα τρυθλια. Χ. Ροΐϊεγιογα, ἔογίβ αἴ ἐχεϑεῖς εἰ κε- 
᾿χαϊβ μαυά ττιδυθηάα, ομμς Μοηιίδλυς. πὰ φύγεν ἦν περ 

ΠΑΡ. ΧΧΥΙ. τς. φύλους] Ημσυς γεξεγί, τοὺς ξυλοὺυς ἐν τῶ 1 σανίδας λέγει. 6. Ἑυΐτ πο, τεῖξε δά 

αἰϊαπι Ἰοσυπὶ Τ μεοάοτγεῖο, νεγῆο δ] χυογαπλ. [11ὁ5 νς ̓η Ηδχαρ]5 δά σἂρ. ΧΧΥΙ͂, 10. η6. ἐπίσπα- 

«ρον ΑΟ Σ. ἜΥΑσ δ: (Ιερ. σιαρατανυσμα) τοϑ. 417. καὶ ποιήσεις τῷ κατωπετώσματι) ὁ μὲν ̓ Ακύλας Φησὶ, καὶ 

ποιήσεις τῷ ἐπισπάφρῳ. Ῥτοςορ. ἴῃ (αἴ. ΝΙς. 1, ὃς8. υθιῖο ἴάτλεῃ ἀξ ἢ18 οπηηῖθυβ. ψΊ4ε ἤυης ἰηίεγργε- 
ἴετὶ ἴῃ Ἠδσχαρὶ. δὰ σοηλτηᾶ 16. 

ΠΑΡ. ΧΧΥΙ͂Ι. 4. ἐσχάραν] Σ. Θ. κοσκηνομα. (Ἰερ. κοσκινωμα) τοϑ, 14. τῷ κλίτει) Α. τῇ μια. 120. 
Α. Σ. τη ὠμια. Χ, ὃς. 

ΠΑΡ. ΧΧΥΙΠ. 4. κίδαριν] κατὰ τὸ Σαμαρειτικὸν, ἘΠΕ ἤτοι καϑ' ἑτέραν γραφὴν μίτραν. (Αι. Νῖς. «ἀ 1]. 

ψιάε δὰ σογηγηᾶ 33, εἴ ἴῃ ΕΙΈΧΑρ]. 27, 39. 6. ἐργον) ως τεξεγί, Α. τὸ λογιον. 130. σοα τεξεγεπάυπι αἁ 

σογλτηᾶ 4. Αφυ πὶ 101 νἱάε ἰη ἩεΧαρ]!8. 11. δά ἤηεπὶ Ομ ΕΙ8]} Ηαυς τεΐεσι, Θ. συνεσφραγισμενους. 
Α. μετεφραμμάνους. συνισφιγμένους. 120. 1 ς. λογεῖον) ὁ Ἕ δρᾶϊος, ἐσσήν. (Αἴ. Ν'ς. «ἀ ]. ἢ: 26. (τ ρ]. τὸ 

ὀπισϑίον τῆς ἐπωμίδος ἔσωθεν] ὁ Θ. ἀντικρὺς τῆς ἐπωμιδὸς ἐσωϑεν. 110. ἐπὶ τὸ ςήϑους ᾿Ααρὼν, ὅταν εἰσπορεύηται] 

Α. ἐπὶ καρδίας αντῷ ἐν τω εἰσερχέσϑαι αὐτο. (Ϊερ. αὐτοῦ) 120. τῶ φήϑους 2] Α. τῆς καρδιας. 120. 27. ὑπο- 

δύτην] Α. ἐνδυμα τὸ ἐπενδυμάϊος. 10. 28. τὸ περιςόμ. ἐξ αὐτῷ μέσ. Ο. (ἤς, ἔογῖε Θ.) τὸ σεριςόμιον τῆς ἀρχῆς 

αὐτοῦ μέσον αὐτῇ. Α. «-.«. τῆς κεφαλης αὐτῇ μέσον αὐτϑ, 120. τὴν συμϑολὴν] δα ἤπης Ἰοσυτη γεξεσγί, Α. συμ-- 

Φωνος. (]ερ. συμφωνως) 110. ([τεπὰ Δ4 ἢος σογηηᾶ τγεξεγί, Α. τοροσπλοῖς (6). Σ. Θ. σειρωϊον. 1,0. {εἀ Α. Θ. 
παροσπλοκήν. Σ.. σειρωτῆν. ΧΟ. Οοιρ]. μηχανώμαϊος] Σ. κατασκευασμαῖος. 110. ἵνῶ μὴ ῥαγη] Θ. εἰ μὴ απο-- 

σπασϑη. Α. Ο. καὶ οὐ μη σαλευθήσεται. Σ. καὶ μή ἀποκλινθη. (ἢς) 120. 20. καὶ ποοιήσεις) Ηϊυς τγεξογί, οἱ 

Λοιποι, ἐσυσφιγζεις. 110. δα, συδῇ {πογιῖ ἴῃ Δγο ΠΕ ῖΥρΟ χε συσφιγῇ. 1. 6. καί συσῷ. ὑπὸ τὸ λώμα͵] Α. 

αποπλεγμα. Χ, 22. πεταλ ον] ἌΣ; αῷ ρίσμα. Χ, 33. τῆς μιτρᾶ ς] 5000]. ΤῊΥ κιδίριν Ακυλώως μειτραν 

κάλει, Θ. υψωμα. Χ. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΧ, 6. τὸ πετώλον] Σ. ἀορισμος. ({15) 1710. ο.Ταὶς ζωναῖς] Α. ζωνη Αὐρων. 120. Ο. Σ᾿ 

ζωνας Ααρων. ὅ ξ. 14. ἀμαρίιας γοῶῤβ ἐς] Ἕ;: σσΈρι αιμωρτιως Ἐς, 110. 40. τῆς το ριον τώ ἐλ ασμα. οἱ ΛΔΛοι- 

ποι, ὥσέρι ἀμωρτιῶς. οἱ ΛΟΙΖΟΙ, ἐξιλώτη τῶν οὐὙΩΥ. (βοὴ 110, ΕΧ Ὁ]Γ1Π}18 εἶ ιλώση τοῖς Μίοη τῇ αὐ καϑαριεῖς, 

ϑεᾷ τῶν ἁγίων (ΟγίΔη ρογίϊποῖ δὰ τὰ ἁγίου ἴῃ σοχηπ,αῖα 27. 40. πεφυραμ.} αναπύήημενης. ([10) ς8, (ὧοτ- 

Φ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧΑΡ ΕΧΟΡῸυΜ. 

τυρίαπι Πὸς εχ αναπεπονημενης, εἴ 1ρίο σογγιρίο,. [,ΕρῸ αναπεποιήμενης, αυοά ἔογίε Τ᾽ πεοἀοιίοη!β εἴ. ΠΙυτὰ 
νἱάς ἴῃ Ηδχαρ]!5 δά σοπἸηπΊᾶ 2. 

ΟΑΡ, ΧΧΧ.ςώ . Ψαλίδες ταῖς σκυτάλ. ϑοἢο] ρλμαι μάλλον (ἱερὸ μὲν «λλος) ἐνταυϑα τοὺς ἀναορεις ητοι 

διωςηρας καλεῖ" ας δὲ τὰς κρικες, ἔς καὶ ἀδέδος ους ἐκωλέσεν 6....... (ρρ!ς Συμμαχος εχ Χ. εἰ (αἴ. Νις.) 

64. Σ. εἰσοδοι. (εὰ ραυ]ο ροίξ Σ. Θ. εἰς ϑηκας. (πο) Χ. Α. Σ. Θ. τοῖς αγαφορευσι. 1οϑ. 14. τσᾶς----τὴν 
ἐπίσκ.} ἼΛλλος, τᾶς ὁ τταραπορευόμενος ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς. (Δῖ, Νις. 44 1. 16. εἰς τὸ κάτεργ.] Θ. ῳ’ την δυλειαν. 

Σ. εἰς τὰ ἐργα. τοῦ. 
ΟΑΡ. ΧΧΧΙ. 6. καὶ ἐγὼ] Α. Σ. ιδου. 120. 9. καὶ τὸν λουτῆρα] Ηπις τεξετί, Α. Σ. Θ. καὶ τὸ ϑυσιαςηριον 

του ϑυμιαματος, καὶ τὸ ϑυσιαςήριον τῆς ολοκαυτωσεως, καὶ πσαντὰ τὰ σκ. αὐτῆς. (ῃς) 110. διαδεῖ εδάετῃ, ἤης πο- 
Τηϊης Ιητεγργοῖιϑ, 8 ξ. 114. καὶ ἐν ὑμῖν] Σ. Θ. υμιν. 20. 17. κατέπαυσε καὶ ἐπαύσατο) Α. καὶ διελειπεν 

και ανιαξζεν. Χ. Α. διελιπεν καὶ ανεψαξιν. ἐπαυσατο. (ἢ!) 170. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΙ. 2ς. Καὶ ἰδ.--- αὐτῶν) Α. εἰδὲν Μωυσὴς τὸν λαὸν ὅζο. υἱ ἴῃ Ἡδσχαρὶ. 8ς. ΕἸάδτα ἐγιδιΐὲ 
ελάςτῃ, πῇ αυοὰ ᾿αρδεδί τὸν αποπετώσμενον, 120. 26. ἐπὶ τῆς τύλ. τῆς παριμς.} ἴΑλλος, ἐν τῇ αρχῇ τῆς ἔνο- 

ρίας τῷ πληϑους. (ῖ. Νις. 4 ]. 

ΓΑΡ. ΧΧΧΙΠΙ. 22. εἰς ὁπην] “Α4υ!1α, πη ἤγωγα.᾽" ϑγτυς ἴῃ Βαν- εῦτγϑο. 
ΟΑΡ. ΧΧΧΙΝ. 22. ἀρχὴν ϑερισμ. πυρ.] ἢυς τεΐεγῖ, πρωτογεννημάτων. 1170. οἱ Λοιποὶ, ἀρχὴν τῶν ταρωτογεννη- 

μάτων. (Δϊ. Νιις, δὰ 1. δεά, ἀρχὴν] οἱ Λοιποὶ, τερωτογιννημάτων. τῆᾶτρο Εὰ. Γ1ρ(. Υ1άς ϑοῃαγέεηθεγρ. Ρ. 76. 
29. αἱ δύο π΄λάκ. ΤΟ. και Σ. ΔΛυσος αι δυο. (4ς) 120. δὲτλΣραδν 

ΟΑΡ. ΧΧΧΚΥ. 11. τὰ παραρύμ. ] τὴν σχεπὴν ἀυτῆς, ἤπια ποηηΐης Ἰηίεγργεῖιϑ, Χ, ὃ ς, 110. ΤΊΑΓΡΟ Εάὰ. Γιρί. 
ϑεὰ τὼ κατακαλύμματα οἱ Λοιποὶ, τὴν σκέπην αὐτῶν, (Δί, Νις. 14]. 12. καὶ τοὺς ἀναφορᾶς αὐτῆς] Θ. και τας 

δανιδας. 1ηο. Ηδυά τεέζε ἢυς τεϊλίυμπ ἃ Γἰθγαγίο ρυΐδὶ ϑομαγέεπθογρ. Εππὶ νἱάς ρΡ. 77. 22. ὦ ἔδοξε 
τῇ διανοία} Σ. ο αυϑαιρέϊος τὴ διανοια. 30. 23: εὐρέϑη} [ἴῃ νεγῆοης Ααυ1]2, αυδπὶ Βαρεης Ἡδςχαρία,, παρ᾿, 

εἰτς 110. 20. εἰσιλϑόντας σποιῖῖν “τ. τὰ ἔργα] Α. τοὺ ἐγέγκειν εἰς ὅαν τὸ ἔργον. 110. 

ΠΑΡ ΧΧΧΥ͂ΙΙ]. 3. καταπίτασμα) Α. πτατανησμα. (ἢς) καλυμμα. 120. Α. «΄αρατανυσμα. Χ. 6. καὶ 
αἱ βασ αὐτ. “σέντε χαλκ.} Α. Θ. και βασεις αὐτῶν πιντε χαλχαι. 110. 

ΠΑΡ. ΧΧΧΥΠΙ. 2. (οπιρὶ. κυμάτιον)] χειλωνα. (ἢς) η φεῷφανωμα. 18. Αλλος, χειλωμα. ςεῷανην. 2ς. Α΄. 

χιλωμα. Σ. φιῷανον. 14. Σαμαρειτικὸν, ςέφανον. (Δί. Νίς. δὰ 1. 4. κλίτος 1] Α. μέρος. (Αι. Νις. δα 1. 

26. ἐκ τῶν κατόπ!.--- μαρτυρίου] Σαμαρ. τῷ ὁράματι τῶν δυνώμεων τῶν ἰσχυσάντων ἐν ϑύρα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, 
ΤηΔτρὸ Εα. 1 ρί, 

δκ 
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